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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-10-21 

 
  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Sammanträde onsdagen den 10 november 2021 kl. 17:00 
Plats: Elof Lindälvs gymnasium, sal A67. Salar för förmöten: A65 och G14  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Fastställande av dagordning och 
val av justerare 
 

2020-00327  Förslag: Carita Boulwén (SD)     

2.  Lokalbehov 2023-2027 
 
Föredragande: Clara 
Engstrand, kl. 17:05-17:20 

2021-00235  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad 
godkänner Lokalbehov 2023-2027 
 

3.  Uppföljning kommunala 
aktivitetsansvaret 2021 
 
Föredragande: Angela 
Lyrhagen, kl. 17:20-17:50  

2021-00238  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen till protokollet.    

4.  Intern kontrollplan 2022 
 
Föredragande: Andréas 
Mårtensson och Markus 
Ternblad, kl. 17:50-18:05 

2021-00236  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
beslutar att godkänna intern kontrollplan 2022. 
 

5.  Utredning sökbegrepp 
socialtjänsten 
 
Föredragande: Markus 
Ternblad, kl. 18:05-18:20 

2021-00239  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen till protokollet.    
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 Ärende Beteckning Förslag 

Kaffe och fika 

6.  Körkortsstipendium på Vård- 
och omsorgsprogrammet 
 
Föredragande: Amra Salihovic, 
kl. 18:40-18:55 

2021-00237  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner förslag om körkortsstipendium på Vård- 
och omsorgsprogrammet och ger förvaltningschefen 
i uppdrag att utarbeta rutiner för hantering, 
samt fortsättningsvis rapportera hur detta erbjuds på 
Kungsbackas gymnasieskolor en gång per år.  
 

7.  Organisation gymnasiet läsåret 
2022/2023 
 
Föredragande: Amra Salihovic, 
kl. 18:55-19:05 

2021-00240  Förslag till beslut 
Nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisad 
antagningsorganisation för  
gymnasieskolorna läsåret 2022/2023.  
 

8.  Begäran om yttrande - En 
sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet 
 

2021-00212  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner yttrande daterat den 14 oktober 2021 över 
Socialdepartementets remiss En sjukförsäkring med 
prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 
2021:69) och översänder det som sitt svar till 
kommunstyrelsen. 
 

9.  Interkommunal ersättning inom 
gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan år 2022 
 

2021-00214  Förslag till beslut 
Interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskola 
och gymnasiesärskola mellan GR-kommunerna 
2022 fastställs enligt förslag från 
Göteborgsregionens kommunalförbund, daterad 
2020-08-27. 
 

10.  Interkommunal ersättning (IKE) 
inom kommunal 
vuxenutbildning år 2022 
 

2021-00215  Förslag till beslut 
Priserna för kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen 2022 fastställs enligt förslag.  
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 Ärende Beteckning Förslag 

11.  Återrapportering av 
delegeringsbeslut 
 

2021-00003  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2021-10-01 - 2021-10-29.    

12.  Inkomna skrivelser till 
ledamöter och ersättare 

2021-00005 Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen till protokollet. 

13.  Återrapportering till nämnden 
angående ekonomiskt bistånd 
och ensamkommande  
 

2020-00326  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen till protokollet. 

14.  Förvaltningschefen informerar 
 

2020-00325  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen till protokollet. 

 
Elin Hysén (L) 
ordförande 

Markus Ternblad 
sekreterare 

 



 
 

Datum 

2021-10-19 
Diarienummer 

GA 2021-00235 

 
 

 
 

Clara Engstrand 
0300-83 43 37 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Lokalbehov 2023-2027 
 

Förslag till beslut i nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad 
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad godkänner Lokalbehov 2023-2027 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov för de kommande fem åren. Dessa behov 
sammanställs i en lokalplan som utgör del av kommunens flerårsbudget. Lokalbehovens omsätts i 
olika lösningsalternativ som utgår från kommunens lokalpolicy. 
Som underlag till lokalbehoven har behovsbeskrivningar från gymnasieskolan och Kompetenscentrum 
samlats in och sammanställts.  
Sammanfattningsvis är bedömningen att nuvarande lokaler täcker lokalbehoven på gymnasiet och i 
Kompetenscentrums verksamheter men ett mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas framåt.  

Beslutsunderlag 
Gymnasium och Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-19 
Lokalbehov 2023-2027, Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad, 2021-10-19 
Behovsbeskrivning Kompetenscentrum, 2021-09-10 
Behovsbeskrivning, Fordon-och transportprogrammet, 2021-09-08 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
Gymnasiechef 
Verksamhetschef Kompetenscentrum 

 

Cynthia Runefjärd      Clara Engstrand 

Förvaltningschef      Utvecklingsledare 



www.kungsbacka.se 

 Lokalbehov 2023-2027 Kungsbacka kommun 
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1 Allmänt om kommunens övergripande lokalplanering 
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av Sveriges 
starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar med i genomsnitt 1 000 per år. 
Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i olika lokaler. Dessutom förmedlar 
kommunen olika slags boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad på vanligt sätt. 
Det kan handla om boenden för äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända familjer samt 
socialt utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler och boenden. 
Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de kommande fem åren med fokus på det femte 
året. Till hjälp används befolkningsprognoser. Behoven sammanställs i en lokalplan som utgör del 
av kommunens flerårsbudget. 

Lokalbehoven bereds och omsätts i olika lösningsalternativ som utgår från kommunens lokalpolicy: 
"Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva lokaler över tiden". 
Hänsyn måste även tas till kommunens övergripande mål när lokalbehoven bereds. 

 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
 Bästa företagsklimatet i Västsverige 
 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Mer om de övergripande målen finns på Kungsbackas hemsida. 

För att nå målen behöver vi inom kommunens förvaltningar samarbeta vad det gäller lokalfrågor 
och samutnyttja lokaler. 

  

Hantering av lokalbehov 

 
Process över lokalplanering 

  

Behovsbeskrivning 
För att lokalbehoven på bästa sätt ska kunna beredas behöver dessa beskrivas och motiveras för att 
beslutsunderlaget för nämnderna, lokalgruppen och budgetberedningen ska bli så fullständig som 
möjligt. En fullständig behovsbeskrivning gör det möjligt för Lokalgruppen att finna lämplig 
lösning, göra rimlig kostnadsbedömning samt tidsbedömning. 
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Nämndens ansvar; Nämnderna ska i behovsbeskrivningarna beskriva behovet uttryckt i form av 
volymmått tex antal barn eller antal boendeplatser eller verksamhetsfunktioner. 
Befolkningsprognoserna ska utgå från kommunens gemensamma befolkningsprognoser som finns 
på Insidan; Start/ Hur vi arbetar / gemensamma arbetsområden / Samhällsbyggnad / 
Befolkningsprognoser 

Nämnderna ska beskriva vilka strategiska utgångspunkter, lagstiftning och övriga faktorer som 
påverkar lokalbehovet år 2027 inom respektive lokaltyp. 

Lokalbehoven specificeras därefter i tabeller under aktuell lokaltyp i avsnitt 2.1.X. 
För att underlaget ska bli så komplett som möjligt ombeds nämnderna därför även kategorisera och 
beskriva konsekvenser i de fall lokalbehovet ej kommer kunna lösas i tid. 
Beskrivning och motivering görs dels genom att fylla i tabellerna och dels genom att fylla i 
behovsbeskrivningar. 
  

Kategorisering 
Nämnderna beskriver till vilken kategori varje lokalbehov hör enligt stoppljus nedan. 
Prioriteringsprincipen är att de gröna behoven prioriteras före de röda. Detta görs i tabellerna i 
avsnitt 2.1.x. 

  

 
  
Beskriv verksamhetens driftkostnadskonsekvenser som eventuellt uppstår samt de mål som 
eventuellt inte uppnås. Kvalitetspåverkan beskrivs i andra hand. Tex vad innebär ett års förskjutning 
rent ekonomiskt i förhållande till önskad tidplan. 

För att möjliggöra beredning behöver lokalbehoven beskrivas väl samt vara beräkningsbart genom 
exempelvis volymmått. 

  

Beredning av lokalbehov  
Alla lokalbehov kommer att prioriteras gemensamt mellan kommunens övergripande lokalplanerare 
och förvaltningarnas lokalansvariga för att uppnå bästa samutnyttjande samt lokalekonomi, även 
driftsekonomi för kommunen som helhet, av kommunala lokaler. 
Det är den kommungemensamma lokalgruppen som ansvarar för sammanställningen och ger 
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förslag till prioriterad lokalplan till budgetberedningen. Lokalplanen blir sedan en del av 
kommunbudgeten som Kommunfullmäktige årligen fattar beslut om. Kommunens lokalplanerare 
kommer stämma av lösningsalternativen med förvaltningarnas lokalansvariga under 
budgetprocessen. 

Den av nämnden beslutade lokalbehov inklusive behovsbeskrivningar ska lämnas in senast 
den 29 oktober 2021. 
  

Lokalhyra 
Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden budgeteras centralt. Nämnden erhåller 
ramhöjning för del av hyra när lokalen är klar att tas i bruk. Från och med år 2021 erhåller 
nämnderna ramtilldelning motsvarande 80 procent av lokalhyran, resterande 20 procent finansieras 
inom respektive nämnds ram. 
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2 Lokalbehov 2023-2027 

2.1 Nämndens lokalbehov 

2.1.1 Utbildningslokaler inriktning gymnasielokaler 

Lokalen där Mobilen, som är en del av Fordon-och transportprogrammet på Elof Lindälvs 
gymnasium, är beläget kommer att försvinna i och med rivningen av kvarteret Liljan årsskiftet 
2022/2023. Mobilen består idag av verkstadsyta för fordonsreparationer, klassrum, grupprum samt 
mindre elev-och personalutrymmen om totalt 500 m2. 
Behovet är lokal som uppfyller följande: 

 Verksamhet kan bedrivas vardagar kl. 07-18. 

 Antal elever: 22–25 st 

 Antal personal: 5–6 st 

 Klassrum, 3 grupprum för 2–4 elever, 1 personalrum. Omklädningsrum och dusch för 
elever. Om lokalen är långt ifrån ordinarie skollokal behövs även lunchmöjligheter. 

 Fullutrustad fordonsverkstad a om ca 500 m2 för reparationer av personbil och lastbil. Krav 
på specialventilation, utsug, oljeavskiljare m.m. är därmed samma som för en fullutrustad 
fordonsverkstad. 

 Det bör finnas minst en fordonshall för lastbil med 5 meter takhöjd och 15 m i djup. Behov 
av 2–3 portar varav en behöver vara minst 4,5 m bred (för lastbil). 

 Antal parkeringsplatser: 10 samt uppställningsplats för 2 lastbilar om lokal ej är i anslutning 
till Fordon-och transportprogrammet. 

 Ej behov av skolgård men någon form av uppehållsyta för elever. 

 Mobilen servar även gymnasiesärskolans program Fordonsvård och godshantering. Behöver 
därför vara tillgänglighetsanspassad. 

 Då körgården som är placerad på Marios gata redan idag understiger tomtkravet på 10 000 
m2 kan Mobilens verksamhet ej inrymmas på befintlig yta. 

 Eventuellt behöver lokaler anpassas efter Gymnasiesärskolans behov. 

Nuvarande verksamhet på Marios gata 
Fordon-och transportprogrammet har även verksamhet på Marios gata i Kungsbacka i form av 
undervisning i klassrum och på en körgård. Lokalerna är i dagsläget undermåliga både till yta och 
skick. Förvaltningen ställer sig mycket positiva till ett samutnyttjande av lokaler för verksamheten 
som idag bedrivs på Mobilen och på Marios gata. Förvaltningen har därför behov av anpassning av 
befintliga lokaler och ytor eller nya lokaler som uppfyller följande för 110 elever och 9 anställda: 

 Labbsalar 

 Undervisningssalar 

 Omklädningsrum 

 Lunchytor 
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 Uppehållsytor 

 Maskinhall 

 Tvätthall 
Anpassningar av lokaler eller ny lokalisering kan komma att innebära ökade hyreskostnader. 

Lokalbehov gymnasieskolor 

Löpnr Beskrivning Kategoriser
a Prioritet Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

 Ökning av elever per år i 
kommunens gymnasieskolor 

 
Volymökni
ngar 
befintlig 
plats 

- 74 55 36 46 47 24 

 

Gymnasieskolornas lokalbehov baseras på elevprognos som görs varje år. Denna prognos utifrån 
kommunens övergripande befolkningsprognos och flertalet antaganden som kan påverka 
elevantalet, så som andel i gymnasiestudier, andel elever boende i andra kommuner, andel som 
väljer att studera i en annan kommun än Kungsbacka. Ökningen av elever 2022 jämfört med idag då 
vi har 3069 elever, beror främst på årskullarnas storlek, dvs det förväntade antalet 16-19-åringar 
bosatta i kommunen. 

Förvaltningens bedömning att förväntad elevökning kan hanteras i befintliga lokaler utifrån 
anpassningar och flexibla arbetssätt. 

2.1.2 Boenden för ensamkommande barn och unga 

Varje år anvisar Migrationsverket ett antal ensamkommande barn och ungdomar till kommunen. 
Hur många barn en kommun ska ta emot beror på hur stor kommunen är och kommunens tidigare 
mottagande. Kommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp hen behöver enligt 
socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen ska utreda barnets behov, fatta beslut om insatser, 
ordna ett lämpligt boende och se till att barnet får tillgång till skolundervisning. Barnen kan få 
boende i familjehem, HVB-hem eller stödboende. De flesta ensamkommande i Kungsbacka bor 
idag i familjehem. 

Lokalbehov boenden för ensamkommande barn och ungdomar 

 

 
  

Löpnr Beskrivning Kategorisera Prioritet Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

 Platser stödboende 
 

Volymökningar 
befintlig plats 

- 4 4 4 4 4 4 
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2.1.3 Övrigt 

Utredning av Kompetenscentrums lokaler  
Kompetenscentrum består av sex enheter: enheten för Vägledning, enheten för Vuxnas lärande, 
Yrkeshögskolan, enheten för Arbetsmarknad, enheten för Etablering samt enheten för Myndighet. 
Kompetenscentrum har idag lokaler på Södra Torggatan 16.  Hyrestiden för lokalerna sträcker sig 
fram till 31 december 2023, där uppsägning av hyreskontrakt måste ske senast 31 mars 2023. 
Strax innan sommaren 2022 kommer Yrkeshögskolans verksamhet att upphöra vilket innebär att 
lokalutrymme därefter kommer att stå oanvänt. Yrkeshögskolan använder idag tre klassrum, tre 
personalrum samt ett elevkök. Då hela våningsplanet hyrs av Aranäs Fastigheter är förvaltningens 
önskan att minska sin hyreskostnad. 
Eftersom enheternas verksamheter är av olika karaktär är också målgruppen för hela 
Kompetenscentrum heterogen. Samtliga verksamheter delar idag på en öppen yta med reception där 
besökare och deltagare tas emot. Just nu är ytan ett komprimerat utrymme som behöver utformas 
annorlunda för att möta målgruppens olika behov och erbjuda en trygg miljö för både besökare och 
personal. Kompetenscentrums långsiktiga lokalbehov behöver därför utförligt utredas för att i 
framtiden kunna möta invånare på bästa sätt och uppfylla hela målgruppens behov. 

Den förväntade nyttan med en utredning och översyn av lokalerna är att verksamheten befinner sig i 
ändamålsenliga lokaler utifrån målgruppens och organisationens utformning och behov, samt en 
hög säkerhetsnivå. 
Det finns en risk att verksamheten som bedrivs på Kompetenscentrum begränsas av ineffektivt 
lokalutnyttjande och bristfälligt gjorda anpassningar. För att verksamheten ska nå sin fulla potential 
behöver lokalerna vara anpassade därefter. Det finns även säkerhetsrisker om ingenting görs, detta 
utifrån bristfälligt anpassade ytor i kombination med många besökare. 
Samordning med Service Fastigheter krävs, samt med Aranäs Fastigheter och en utredning bör 
inledas senast våren 2022. 



 

 

  
Kungsbacka kommun 
Ekonomi     
  Besöksadress Telefon   
434 81 Kungsbacka Vägmästaren, Syréngatan 1 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se 

Fax   
0300-83 47 04 www.kungsbacka.se 
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BEHOVSBESKRIVNING 
Lokalinvesteringar 

 

  
 

Datum Benämning 
2021-09-10 Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16 

Initiativtagare 
Namn och enhet E-postadress Arbetstelefon 
Karin Zetterman, Kompetenscentrum Karin.zetterman@kungsbacka.se       

Förvaltningens lokalansvarig 
Namn och förvaltning E-postadress Arbetstelefon 
Clara Engstrand, Gymnasium och 
Arbetsmarknad 

Clara.engstrand@kungsbacka.se       

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Kompetenscentrum består av sex enheter: enheten för Vägledning, enheten för Vuxnas lärande, 
Yrkeshögskolan, enheten för Arbetsmarknad, enheten för Etablering samt enheten för Myndighet. 
Kompetenscentrum har idag lokaler på Södra Torggatan 16.  
 
Hyrestiden för lokalerna sträcker sig fram till 31 december 2023, där uppsägning av hyreskontrakt måste 
ske senast 31 mars 2023.  

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? 
Strax innan sommaren 2022 kommer Yrkeshögskolans verksamhet att upphöra vilket innebär att 
lokalutrymme därefter kommer att stå oanvänt. Yrkeshögskolan använder idag tre klassrum, tre 
personalrum samt ett elevkök. Då hela våningsplanet hyrs av Aranäs Fastigheter är förvaltningens 
önskan att minska sin hyreskostnad. 

Eftersom enheternas verksamheter är av olika karaktär är också målgruppen för hela Kompetenscentrum 
heterogen. Samtliga verksamheter delar idag på en öppen yta med reception där besökare och deltagare 
tas emot. Just nu är ytan ett komprimerat utrymme som behöver utformas annorlunda för att möta 
målgruppens olika behov och erbjuda en trygg miljö för både besökare och personal. 
Kompetenscentrums långsiktiga lokalbehov behöver därför utförligt utredas för att i framtiden kunna 
möta invånare på bästa sätt och uppfylla hela målgruppens behov. 
 

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? 
Den förväntade nyttan med en utredning och översyn av lokalerna är att verksamheten befinner sig i 
ändamålsenliga lokaler utifrån målgruppens och organisationens utformning och behov, samt en hög 
säkerhetsnivå.  
Det finns en risk att verksamheten som bedrivs på Kompetenscentrum begränsas av ineffektivt 
lokalutnyttjande och bristfälligt gjorda anpassningar. För att verksamheten ska nå sin fulla potential 
behöver lokalerna vara anpassade därefter. Det finns även säkerhetsrisker om ingenting görs, detta 
utifrån bristfälligt anpassade ytor i kombination med många besökare.  
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SAMORDNINGSBEHOV 
Samordning med Service Fastigheter krävs, samt med Aranäs Fastigheter.  

TIDPLAN 
En utredning bör inledas senast våren 2022. 
________________________________________________________________________________ 

 
 
Underskrift 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 
                        
Underskrift Underskrift 

  

Blanketten sparas som bilaga i Stratsys 
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Datum Benämning 

  
2021-09-08 Fordon-och transportprogrammet 

 
Initiativtagare 

Namn och enhet E-postadress Telefon 

Clara Engstrand Clara.engstrand@kungsbacka.se 0300-83 4337 
 
Kontaktperson för behovsbeskrivningen 

Namn och enhet E-postadress Telefon 

Bonny Wernersson bonny.wernersson@kungsbacka.se 0300-83 35 11 
 

 

Varför behöver något göras? 

Lokalen där Mobilen, som är en del av Fordon-och transportprogrammet på Elof Lindälvs 
gymnasium, är beläget kommer att försvinna i och med rivningen av kvarteret Liljan årsskiftet 
2022/2023. Mobilen består idag av verkstadsyta för fordonsreparationer, klassrum, grupprum samt 
mindre elev-och personalutrymmen om totalt 500 m2.  

Behovet är lokal som uppfyller följande: 

 Verksamhet kan bedrivas vardagar kl. 07-18.  
 Antal elever: 22–25 elever 
 Antal personal: 5–6 personer 
 2 klassrum, 3 grupprum för 2–4 elever, 1 personalrum. Omklädningsrum och dusch för 

elever. Om lokalen är långt ifrån ordinarie skollokal behövs även lunchmöjligheter.  
 Fullutrustad fordonsverkstad a om ca 500 m2 för reparationer av personbil och lastbil. Krav 

på specialventilation, utsug, oljeavskiljare m.m. är därmed samma som för en fullutrustad 
fordonsverkstad.  

 Det bör finnas minst en fordonshall för lastbil med 5 meter takhöjd och 15 m i djup. Behov 
av 2–3 portar varav en behöver vara minst 4,5 m bred (för lastbil).  

 Antal parkeringsplatser: 10 samt uppställningsplats för 2 lastbilar om lokal ej är i anslutning 
till Fordon-och transportprogrammet.  

 Ej behov av skolgård men någon form av uppehållsyta för elever.  
 Mobilen servar även gymnasiesärskolans Fordonsvård och godshantering. Behöver därför 

vara tillgänglighetsanspassad.  
 Då körgården som är placerad på Marios gata redan idag understiger tomtkravet på 10 000 

m2 kan Mobilens verksamhet ej inrymmas på befintlig yta. 
 Eventuellt behöver lokaler anpassas efter Gymnasiesärskolans behov.  
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Nuvarande verksamhet på Marios gata 

Fordon-och transportprogrammet har även verksamhet på Marios gata i Kungsbacka i form av 
undervisning i klassrum och på en körgård. Lokalerna är i dagsläget undermåliga både till yta och 
skick. Förvaltningen ställer sig mycket positiva till ett samutnyttjande av lokaler för verksamheten 
som idag bedrivs på Mobilen och på Marios gata. Förvaltningen har därför behov av anpassning av 
befintliga lokaler och ytor eller nya lokaler som uppfyller följande för 110 elever och 9 anställda: 

 Labbsalar 
 Undervisningssalar 
 Omklädningsrum 
 Lunchytor 
 Uppehållsytor 
 Maskinhall 
 Tvätthall  

Förvaltningen ställer sig positiva till en helt ny lokalisering för dessa verksamheter tex vid Duvehed 
eller Klovsten. Lokalernas placering är viktigt ur många aspekter och behöver vara strategiskt 
placerade i kommunen. 

 

Vad är den förväntade nyttan? 

Utbildning kan fortsätta bedrivas för målgruppen och attraherar nya elever. 

 

Vad blir konsekvenserna om inget görs? 

Målgruppen förlorar sina lokaler, gymnasiesärskolans fordon-och transportutbildning förlorar 
lokaler.   
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Intern kontrollplan 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att godkänna intern kontrollplan 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens process för intern styrning och kontroll ska nämnderna varje år anta en intern 
kontrollplan för kommande år som är baserad på riskanalys. I planen ingår också ett antal 
kommungemensamma granskningsaktiviteter som tagits fram av arbetsgrupper ledda av respektive 
processägare (HR, ekonomi med flera). 
  
Denna plan och resultatet av granskningen ska följas upp och återrapporteras till nämnderna och 
kommunstyrelsen samtidigt som årsrapporteringen för 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-19 

Intern kontrollplan 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Andréas Mårtensson    Markus Ternblad 

Utvecklingsledare    Utvecklingsledare 
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1 Inledning 
I Kungsbacka kommun arbetar vi med intern kontroll i en årlig process som utgår från en riskanalys för den 
verksamhet som respektive nämnd ansvarar för. För varje kommande år antas en intern kontrollplan och i slutet 
av varje år sammanfattas årets arbete med intern kontroll i en rapport. 

 
Att kommunerna ska ha ”en tillräcklig intern kontroll” styrs av kommunallagen. Enligt reglementet ges 
nämnderna ansvaret för den interna kontroll inom sitt verksamhetsområde. 

Intern kontroll är en del av våra ekonomistyrprinciper (se Kommunbudget). 

Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är 
tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår det som Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) beskriver som ”syfte, innehåll och värde” med intern kontroll i några punkter: 

 Förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister. 
 Bygger medvetenhet om att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. 
 Strukturer, system och processer för tydlighet och ordning. 
 Ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet. 
 Skyddar organisationen från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och skador. 
 Bygger och stödjer trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling! 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån 
riskanalysen upprätta en internkontroll plan. 

Intern kontrollplanens granskningar är en uppföljning av att vardagens kontroller fungerar som avsett. t ex 
attester, granskning av bidragsutbetalningar, granskning av uppföljning av semesteruttag etc. 

  

Nämndens arbete med intern kontroll 
I kommunens arbete med Internkontroll har samtliga nämnder tilldelas ett antal kommungemensamma risker 
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inom områdena personal, ekonomi samt informationssäkerhet och administration. Nämnderna skall därefter 
identifiera verksamhetsspecifika risker. Sammanlagt utgör alla dessa risker med kontrollmoment och 
granskningsaktiviteter nämndens internkontrollplan. 

De verksamhetsspecifika riskområdena har identifierats genom ett riskanalysarbete i förvaltningens 
ledningsgrupp. Därefter har arbetsgrupper arbetat fram kontrollmoment och granskningsaktiviteter. I arbetet har 
även avstämningar genomförts med nämndens presidium. 

Utifrån nämndens årshjul för strategisk planering och uppföljning genomför nämnden ordinarie 
kvalitetsuppföljning av sina ansvarsområden. Omfattande granskning av upphandlade utförare inom 
vuxenutbildningen genomförs systematiskt. 
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2 Sammanfattning 
Internkontrollplanen för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022 innehåller kommungemensamma risker inom 
ekonomi, personal samt informationssäkerhet och administration. De verksamhetsspecifika områdena som 
granskas är mottagande i gymnasiesärskolan, åtgärdsprogrammens kvalitet, underlag för beslut i individutskott 
förvaltningens rutiner kring personer med skyddad identitet, att utdrag ur belastningsregister görs innan 
anställning, utbetalningar ekonomiskt bistånd samt konsekvensanalyser i samband med beslut om TAK-
placeringar. 

Utifrån nämndens årshjul för strategisk planering och uppföljning genomför nämnden ordinarie 
kvalitetsuppföljning av sina ansvarsområden. Omfattande granskning av upphandlade utförare inom 
vuxenutbildningen genomförs systematiskt. Skollagen reglerar att huvudmannen det vill säga nämnden ska 
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete med inriktning mot de nationella målen för utbildningarna och som ska 
dokumenteras. Samma reglering gäller även på skolenhetsnivå. Varje rektor ska bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete. 

För nämndens verksamheter som omfattas av socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem, 
SOSFS2011:9, ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas. Det rör ansvarsområdena försörjningsstöd och 
övrigt ekonomiskt bistånd samt vård av unga för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men 
inte 21 år (unga asylsökande). 
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3 Omvärldsanalys 
Central rättning av nationella prov 

Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att i sitt arbete med att digitalisera de nationella proven ta 
hänsyn till att central rättning av nationella prov ska införas, och att föreslå hur det ska gå till. Syftet är att detta 
ska bidra till en högre grad av likvärdighet vid bedömningen av proven. 

De nationella proven ska fungera betygsstödjande och därmed bidra till en mer likvärdig betygssättning. Det är 
därför av stor vikt att proven bedöms likvärdigt. Skolinspektionens ombedömningar av nationella prov har visat 
att det finns betydande skillnader i hur olika lärare bedömer vissa delar av de nationella proven. 

Regeringen har tidigare gett Skolverket i uppdrag att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov. 
Skolverket ska sträva efter att en så stor andel som möjligt av proven ska automaträttas för att öka objektiviteten 
i bedömningen, och elevlösningar som inte kan rättas automatiskt bör bedömas av någon annan än den 
undervisande läraren. 

Skolverket får nu i uppdrag att i sitt arbete ta hänsyn till att central rättning av nationella prov ska införas, 
redovisa vilka åtgärder som krävs för att det ska kunna ske och föreslås en särskild organisatorisk funktion för 
detta. Med central rättning avses att proven ska rättas av legitimerade och behöriga lärare på uppdrag av en 
statlig myndighet. Skolverket ska även föreslå en tidplan för ett stegvist införande av central rättning, samtidigt 
som de digitaliserade proven. 

Skolverket ska redovisa sina förslag om hur central rättning ska införas senast den 15 december 2021. 

Nationell plan för trygghet och studiero i skolan 

I februari 2020 beslutade Regeringskansliet att en utredare skulle biträda Utbildningsdepartementet med att ta 
fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero och lämna förslag som 
säkerställer ett fungerande regelverk inom området. Efter det att uppdraget redovisats har förslagen beretts 
vidare inom Regeringskansliet och med Centerpartiet och Liberalerna. 

Den nationella planen innehåller förslag som syftar till att arbetet med trygghet och studiero i skolan ska 
förbättras genom en tydligare styrning och en ökad systematik, en förstärkning av det förebyggande arbetet samt 
en ökad beredskap att agera i svåra situationer. 

Förslag för att skapa en tydligare styrning och en ökad systematik: 

 Ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero och terminologin förtydligas. 
 Regleringen av det systematiska kvalitetsarbetet förtydligas. 
 För att säkerställa en effektiv tillsyn ska ett föreläggande ange de åtgärder som huvudmannen ska vidta 

och Skolinspektionen ska alltid vara motpart när myndighetens beslut överklagas. 
 Huvudmannen ska ha ett tydligare ansvar för klagomålshantering. 
 Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram stöd för skolors kommunikation och samarbete med 

vårdnadshavare. 

Förslag för att ytterligare förstärka det förebyggande arbetet: 

 Lärare och rektorer ska få bättre tillgång till befintligt stödmaterial när det gäller trygghet och studiero. 
 Det ska tillhandahållas kompetensutveckling för elevassistenter och resurspersonal. 
 Elevernas delaktighet i arbetet med ordningsreglerna ska säkerställas och hur ordningsreglerna följs ska 

följas upp. 
 Vårdnadshavarna ska få information om skolans ordningsregler. 
 Mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning ska endast användas efter lärarens 

instruktion när undervisning pågår. 
 Möjligheterna att omhänderta mobiltelefoner ska öka och i de obligatoriska skolformerna och 
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fritidshemmet ska rektorn kunna besluta att mobiltelefoner ska omhändertas under hela skoldagen. 

Förslag för att öka beredskapen att agera i svåra situationer: 

 All skolpersonal ska ha allmänna befogenheter för att säkerställa trygghet och studiero. 
 Det ska tas fram stöd för skolans personal att agera i svåra situationer. 
 Tillfälliga placeringar av elever ska vara enklare att genomföra. 
 Beslut om avstängning av en elev ska underlättas och förutsättningarna förtydligas. 
 Det ska vara tydligt att en elev kan stängas av omedelbart när säkerheten för andra elever eller 

skolpersonalen bedöms hotad. 
 Det ska bli enklare att besluta om avstängning av en elev i upp till två veckor i de frivilliga 

skolformerna. 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

Ämnesbetyg på gymnasiet 

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i betygssystemet. Bland annat föreslås 
att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan. Dessutom föreslås att läraren med utgångspunkt i 
betygskriterier ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst 
motsvarar elevens kunskaper. Syftet är att betygen i framtiden bättre ska främja elevernas kunskapsutveckling. 

I lagrådsremissen, som bygger på förslag från Betygsutredningen 2018, föreslår regeringen att den 
kursutformade gymnasieskolan ersätts av en ämnesutformad gymnasieskola med ämnesbetyg. Ämnesbetyg i 
stället för kursbetyg kan ge eleverna mer tid att utvecklas i ett ämne innan avgörande betyg sätts. Det ger bättre 
förutsättningar för ett fördjupat lärande och lärande över tid. Ämnesbetyg ska också användas i 
gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. 

Dessutom föreslås en ny princip vid betygssättning som innebär att betygen A–D ska sättas efter att läraren har 
gjort en helhetsbedömning av elevens kunskaper med utgångspunkt i betygskriterierna. För alla godkända betyg 
ska dock samtliga kriterier för betyget E vara uppfyllda. 

Ändringarna som gäller den nya principen om sammantagen bedömning föreslås börja gälla från juli 2022. När 
det gäller ämnesbetyg föreslås att de första eleverna som påbörjar sina studier i det nya systemet ska göra det 
hösten 2025. 

Attraktiva yrkesprogram 
Sverige står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och många arbetsgivare har svårt att 
hitta gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft. Samtidigt har antalet elever på yrkesprogrammen sjunkit drastiskt, i 
synnerhet sedan yrkesprogrammen inte längre automatiskt innehåller de kurser som ger grundläggande 
behörighet till högre utbildning. För att öka intresset för yrkesprogrammen vill regeringen att alla elever som 
väljer ett yrkesprogram ska vara garanterade att kunna läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet 
om de vill. Istället för att som idag välja till kurser för högskolebehörighet behöver en elev som inte vill ha 
högskolebehörighet välja bort kurserna. Som en följd av att yrkesprogrammens omfattning föreslås öka avsätter 
regeringen 59 miljoner kronor med början 2024 för att därefter stegvis öka kompensationen till kommunerna. 

Ny skolmiljard 

Det statliga stödet till skolväsendet föreslås förstärkas med 1 miljard kronor för 2022. Syftet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att säkerställa att alla barn och elever, trots pandemin, får den utbildning de har 
rätt till. Medlen kan bland annat användas till ökad undervisningstid och mer stöd för de elever som behöver det.  

Arbetsmarknadsläget 
Inför 2020 gjordes bedömningen att svensk ekonomi var inne i en avmattningsfas, vilket började påverka 
arbetsmarknaden och sysselsättningen i riket. 
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Under första kvartalet 2020 blev det mer och mer tydligt att en pandemi skulle komma att påverka såväl landet 
som världen i stort under en överskådlig framtid – inte minst avseende ekonomin. 

Men den svenska ekonomi har återhämtat sig snabbare än väntat efter den djupa nedgången i samband med 
pandemin. Återhämtningen ser därmed ut att gå snabbare jämfört med tidigare ekonomiska kriser även om det 
fortfarande finns en viss osäkerhet. 

Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats. Arbetslösheten är dock fortsatt hög i landet och effekterna av 
pandemin bedöms som långvariga, framför allt med tanke på det stora antalet långtidsarbetslösa. 
Arbetsförmedlingens bedömning är att långtidsarbetslösheten spås hamna på historiskt höga höjder. Grupper 
som står långt ifrån arbetsmarknaden, som utrikes födda och ungdomar, som ej ännu är etablerade på 
arbetsmarknaden, kommer att vara särskilt utsatta. Det finns dessutom fortfarande osäkerhet kring utvecklingen 
och återhämtningen framöver och är fortsatt ojämn över näringsgrenar och grupper av arbetslösa. 

Pandemikrisen har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga anställningar är 
vanliga och där det finns många ingångsjobb. Krisen skyndar också på strukturomvandlingen på 
arbetsmarknaden vilket leder till att vissa jobb inte kommer tillbaka. 

Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta kommer att öka under 2022 i takt med att restriktioner kan 
lättas och närmar sig nivåerna innan pandemin först under slutet av 2022. 

I Kungsbacka är utmaningen framåt, precis som i resten av regionen och riket, att få grupperna unga och 
nyanlända etablerade på arbetsmarknaden. Kungsbacka kommer under kommande år arbeta med att utveckla 
arbetssätt och skapa innovativa lösningar för målgrupperna. Den digitala transformationen blir en möjliggörare i 
att möta utmaningarna. Genom Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess, förväntas fler kommuninvånare nå 
egenförsörjning genom arbete inom offentlig sektor och näringsliv, eller studier under kommande år. 

Etablering av nyanlända 
På grund av den åtstramade och striktare asylpolitiken som Sverige tillsammans med ett antal länder inom EU 
infört, samt som en konsekvens av pandemin under det senaste året, har det kommit betydligt färre flyktingar 
och skyddsbehövande till Sverige. Den 20 juli 2021 ändrades den svenska migrationslagstiftningen. 
Förändringarna innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregel och att nya krav ställs på 
alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd. Det finns också ändringar i reglerna om vem som omfattas 
av försörjningskravet när någon ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige. 

Situationen i Afghanistan har på kort tid förändrats under året, efter att Talibanrörelsen tagit kontroll i landet. 
Stor osäkerhet råder utifrån läget och Migrationsverket analyserar händelseutvecklingen framåt. Hur detta 
kommer att påverka mottagandet i Kungsbacka kommun råder det stor osäkerhet om. Kommunen kan komma 
att behöva vara redo för att ta emot skyddsbehövande med kort varsel. 

Kungsbacka kommun fortsätter att ta emot de som redan beviljats permanent uppehållstillstånd. Inför 2022 är 
den preliminära prognosen för mottagandet ca 130 personer. Under hösten 2021 pågår en dialog i länet, med 
stöd av Migrationsverket och Länsstyrelsen, om fördelningen av mottagandet inför 2022. Ca 80% av de 
mottagna personerna under 2021 har kvotstatus. Med största sannolikhet blir det även under 2022 en stor del 
personer med kvotstatus då antalet asylsökande har minskat kraftigt under 2020. Antalet ensamkommande barn 
som söker asyl i Sverige har minskat avsevärt de senaste åren. 

I kommunens organisation finns god beredskap för ett väl fungerande mottagande såväl på förvaltningsnivå som 
kommunövergripande. Utmaningen kommer för 2022, som tidigare år, att vara bostadsfrågan. 

Vidare kan det finnas en annan utmaning som är kopplad till snabb etablering på arbetsmarknaden då många av 
de som har kvotstatus idag har låg utbildningsnivå eller ingen utbildning alls. Det är inte heller ovanligt att det 
föreligger medicinska hinder, vilket påverkar deltagande i etableringsinsatser och kan innebära högre kostnader 
för ekonomiskt bistånd. Reformeringen av Arbetsförmedlingen påverkar samverkan med kommunerna, vilket 
leder till att möjligheten till samplaneringar minskar och tiden det tar för nyanlända att bli självförsörjande 
förlängs. 
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Vuxenutbildning 

Antal individer som läser på Komvux i Sverige fortsätter att öka, i Kungsbacka såväl som i riket. Nationellt sett 
märks ingen avmattning eller minskat behov av utbildning. I efterdyningarna av Covid19 kommer efterfrågan på 
utbildning och möjlighet till omskolning vara omfattande under många år framöver. 

Både strukturella och konjunkturella förändringar i samhället gör att vuxenutbildningen ständigt måste utvecklas 
för att kunna möta nya behov och förutsättningar. Sammantaget står det tydligt att vuxenutbildningen står inför 
fortsatt stora utmaningar. Dessutom pekar allt på att arbetslivet kommer att vara än mer föränderligt framåt och 
att behovet av att varva utbildning och arbete under hela livet kommer att bli det vanliga. 

På nationell nivå har det fattats beslut som i grunden påverkar Komvux de närmsta åren, däribland beslut kring 
urval och prioritering. Prioriteringsregeln i Komvux ändras så att de med störst behov av utbildning prioriteras. 
Det innebär att inte bara de med kortast utbildning, som prioriteras enligt dagens regler, utan även arbetslösa 
och vuxna som behöver växla yrke eller bransch kan prioriteras vid urval till utbildningen. 

Fler nyanlända behöver ta del av utbildning för att möta arbetsmarknadens krav. I en lagrådsremiss föreslår 
regeringen att kommunerna ska bli skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal vuxenutbildning för 
de nyanlända som tar del av etableringsprogrammet och på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas 
mot arbete under tiden i programmet. 

För att möta behovet av utbildning för de individer som har utbildningsplikt föreslår regeringen i 
lagrådsremissen att kommunerna ska vara skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal 
vuxenutbildning för de vuxna nyanlända som tar del av insatser inom etableringsprogrammet och som bedömts 
omfattas av utbildningsplikt. Med en sammanhållen utbildning får de möjlighet att kombinera sfi med studier i 
andra ämnen och kurser i en utbildning som ska vara anpassad till deras behov och förutsättningar. 

Digital transformation 
Aldrig har utvecklingen gått så snabbt och varit så genomgripande. En direkt effekt av Coronapandemin blev en 
snabb digital omställning och en utveckling som annars hade tagit flera år. Över en natt ställde både skola och 
samhället i stort om till undervisning och kommunikation på distans och inom flera samhällsfunktioner kommer 
arbetet i stora delar fortfarande kunna genomföras på distans genom ett digitalt arbetssätt. 

Flera av våra målgrupper har behövt ändra sitt beteende och möjligheten att nyttja digitala möten även i 
framtiden, vid t.ex. utvecklingssamtal eller andra kortare samtal kommer utan tvekan att efterfrågas även efter 
pandemin. Pandemin har inneburit en snabbare utveckling av många invånares digitala resa och i takt med det 
ökar kraven på flexibilitet och möjlighet att mötas digitalt. 

Vi står inför stora utmaningar såsom att rusta våra studerande och brukare på bästa sätt för en oviss framtid, den 
stundande lärarbristen, ökande kostnader för välfärden och klimatförändringarna. 

Många ser digitaliseringen som räddningen för att lösa morgondagens utmaningar och skapa hållbar utveckling. 
I skolans värld kan vi ex öka tillgängligheten och skapa förutsättningar för livslångt och bättre lärande, för alla. 
Skolan kommer inte att upphöra att existera, behovet av att träffas IRL kommer att finnas kvar och lärarna 
kommer inte att ersättas av robotar. Digitaliseringen kommer bereda oss en mängd smarta lösningar och 
arbetssätt som leder till bättre resultat, högre kvalitet och effektivare processer både inom utbildning och för vår 
myndighetshandläggning. Vi kommer exempelvis att kunna utforma skolan och designa undervisningen på 
bättre grund utifrån data vi samlar in via sensorer i klassrummen. Med hjälp av digitala verktyg i undervisningen 
kommer vi att kunna erbjuda individanpassade lösningar. Digitala medarbetare kommer att avlasta vår personal 
inom samtliga nämndens verksamhetsområden, vilket innebär att de kan fokusera på situationer där de skapar 
mervärde. 

Omvärldsanalys HR-perspektiv 

Konkurrens om arbetskraft innebär behov av att tänka nytt 

Arbetsmarknaden blir allt mer rörlig - både geografiskt, mellan sektorer och mellan enskilda arbetsgivare - och 
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konkurrensen från den privata arbetsmarknaden är hård. Dessutom innebär den demografiska utvecklingen i sig 
en minskad tillgång till arbetskraft i förhållande till behov av tjänster. Konkurrensen om arbetskraft kommer 
därför sannolikt fortsätta att öka, vilket innebär behov av att tänka nytt inom kompetensförsörjning, 
personalplanering, digitalisering samt att nyttja resurserna på ett klokt sätt. 

Det är samtidigt svängningar inom verksamheten. Exempelvis varierar elevkullarna inom gymnasiet, både 
mellan år och mellan program, vilket ger stora utmaningar för planering av verksamheten; Det kan vara 
övertalighet i en del, men rekryteringsbehov i en annan. Verksamheten behöver därför bli bättre på att rigga för 
en flexibel bemanning, vilket kan innebära både utmaningar och vinster ur exempelvis arbetsmiljöperspektiv. 

Politiska beslut, som t.ex. lärarlönelyftet, kommer fortsatt att vara en utmaning för att förhålla sig till och 
använda på ett bra sätt. Samtidigt som kommunens egna strukturer inom lönepolitiken och etablerade former för 
lönesättning sätts på prov, medför de politiska besluten inom exempelvis lärarområdets löner förhoppningsvis 
en ökad attraktivitet för yrket, vilket på sikt gynnar kompetensförsörjningen inom utbildningsområdet. 

Karriär, lön och arbetsmiljö 

För att i framtiden attrahera nya medarbetare från den yngre generationen, men likväl för att utveckla och 
behålla de befintliga, är det nödvändigt att som arbetsgivare aktivt arbeta med karriär-, löne- och 
arbetsmiljöfrågor. Viktiga faktorer när det handlar om nöjdhet i arbetet är att känna stolthet över sitt jobb och 
sin arbetsgivare samt vilka karriärmöjligheter som finns. Genom att skapa en bredare syn på karriärmöjligheter 
kan vi lättare attrahera dagens unga. Det kommer bli väsentligt att tänka nytt och brett när det gäller att erbjuda 
utveckling för medarbetare. Eftersom chefens roll är viktig i hur man upplever karriär- och 
utvecklingsmöjligheter är ledarskapsutveckling och ledarskapsstöd också en viktig del. 

Vidare är arbetsmiljön en central del när det gäller att attrahera, behålla och utveckla medarbetare, eftersom 
arbetsmiljön ses som en framgångsfaktor och konkurrensmedel. Därför är det viktigt att anamma ett 
hälsofrämjande perspektiv i processer, med ett fokus på friskfaktorer, som t.ex. att medarbetare ska kunna 
påverka och ta ansvar för sin arbetssituation och verksamhetens utveckling. Samtidigt finns ett fortsatt behov av 
att aktivt arbeta med förebyggande och rehabiliterande aktiviteter och åtgärder. Möjlighet till distansarbete är en 
fråga som kommer bli än mer aktuell framåt, utifrån effekter av pandemins påverkan på arbetslivet. Att kunna 
erbjuda medarbetare möjligheter att i större utsträckning än tidigare arbeta från hemmet, utifrån behov, 
önskemål samt varierande professionella och verksamhetsmässiga förutsättningar, kommer sannolikt att utgöra 
en konkurrensfaktor om framtidens arbetskraft. Den här frågan behöver arbetas med så att det blir bra ur både 
individens och verksamhetens perspektiv. Under pandemin har förändrade arbetssätt arbetats fram som 
förbättrat möjligheterna att närvara vid möten, utbildning, nätverk m.m. på distans. Dessa nya arbetssätt kan i 
framtiden underlätta samarbeten och kompetensförsörjning men våra chefer och medarbetare behöver stöttas i 
de nya arbetssätten och den förändring som nu sker i samhället. 

Vad gäller lönenivåer kan antas att medarbetare inom olika yrken, i större utsträckning än tidigare kommer välja 
och byta arbetsgivare med fokus på - ökade möjligheter till - lönekarriär. Yngre generationer antas i högre grad 
nyttja yrkesgruppens "marknadsvärde" vid val av arbetsgivare. 

I framtiden kommer efterfrågan öka även på chefer, och för att behålla duktiga medarbetare med chefspotential 
är det viktigt att tidigt fånga upp dessa och t.ex. erbjuda mentorskap, eller chefsaspirantprogram. Med 
generationsskiftet följer också nya värderingar (individualism, antiauktoritet, sekularisering – rörliga i 
värderingar och beteenden), som kommer att ställa krav på framtidens ledarskap. För att behålla och utveckla 
nästa generations medarbetare behöver ledarskapet utvecklas och anpassas till de nya förutsättningarna och 
förväntningarna. 
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4 Arbetet med intern kontroll 2022 
De verksamhetsspecifika riskområdena har identifierats genom ett riskanalysarbete i förvaltningens 
ledningsgrupp. Därefter har arbetsgrupper arbetat fram kontrollmoment och granskningsaktiviteter. I arbetet har 
även avstämningar genomförts med nämndens presidium. 

Nämndens systematiska årliga uppföljningar av sina ansvarsområden kommer också att ligga till grund för 
kommande riskanalyser. 

Processen kring Intern kontroll leds av funktionerna Utvecklingsledare Kvalitet samt Utvecklingsledare 
Nämndadministration och Dataskydd som även har till ansvar att förankra processen i förvaltningens 
ledningsgrupp. 
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5 Riskanalys 2022 
Riskanalysen utgår från en inventering av samtliga risker som kopplar till mål, uppdrag, bestämmelser etc, men 
också risker för fusk, oegentligheter, korruption. Analysen mynnar ut i en bruttolista och en nettolista, dvs vilka 
risker kan accepteras eller är omhändertagna på annat sätt och vilka risker tas till plan för granskning och 
uppföljning. Såväl brutto- som nettolistan ska finnas med i internkontrollplanen. I enlighet med 
ekonomistyrprinciperna är det nämnden som ansvarar för att prioritera riskerna 

5.1 Risker - Till plan 
I matrisen visas riskerna i en löpnummerserie (svarta cirklar) och återfinns med beskrivning i tabellen nedan. 

Siffrorna 1-16 längst ner i varje ruta indikerar riskvärde = sannolikhet x konsekvens. 
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Kritisk 
Hög 

Medel 
Låg 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per 
vecka 

Allvarlig/stor inverkan (så stor att den inte 
får inträffa) 

3 Vanligt - exempelvis 1 gång per månad Kännbar (uppfattas som besvärande för 
berörda intressenter och kommunen) 

2 Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per 
år 

Lindrig (uppfattas som liten av berörda 
intressenter och kommunen) 

1 Osannolik (risken är praktiskt taget 
obefintlig) - exempelvis 1 gång per 10 år 

Försumbar (obetydlig för berörda 
intressenter och kommunen) 

 

 

Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens Till 
plan 

Personal   1 Kommunövergripande 
risk: Bristande 
efterlevnad av 
semesterlagen 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 2 Kommunövergripande 
risk: Processen för 
avslut av anställning 
säkerställer inte att alla 
behörigheter till system, 
lokaler och andra 
tillgångar avslutas. 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Ekonomi   3 Kommunövergripande 
risk: Redovisning av 
representation 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 4 Kommunövergripande 
risk: Debiteringsrutiner 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Information
ssäkerhet, 
administrati
on, inköp... 

 

 5 Kommunövergripande 
risk: Inköp (granskning 
begränsas till belopp 
över 100.000:-) 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 6 Kommunövergripande 
risk: Bristande hantering 
av delegationsbeslut 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 7 Kommunövergripande 
risk: 
Informationsöverföring 
till tredje land 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Verksamhet 
 

 8 Mottagande i 
Gymnasiesärskolan 

2. Mindre vanligt 4. Allvarlig/stor inverkan 
(så stor att den inte får 
inträffa) 

Ja 

 9 Åtgärdsprogrammens 
kvalitet 

3. Vanligt 4. Allvarlig/stor inverkan 
(så stor att den inte får 
inträffa) 

Ja 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens Till 
plan 

 10 Bristande underlag 
för beslut i individutskott 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 11 Personer med 
skyddad identitet 

1. Osannolik (risken är 
praktiskt taget 
obefintlig) 

4. Allvarlig/stor inverkan 
(så stor att den inte får 
inträffa) 

Ja 

 12 Utdrag från 
belastningsregister före 
anställning 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 13 Felaktiga 
utbetalningar 
ekonomiskt bistånd 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 14 Bristande 
barnkonsekvensanalys 
vid TAK-placeringar 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Corona   15 
Kommunövergripande 
risk: Risk för 
anhopning/bristande 
leveranser avseende 
nämndernas uppdrag 
med anledning av 
Coronapandemin 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

5.2 Risker - Ej till plan 
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6 Planerade granskningar 2022 

6.1 Planerade granskningar 

  Risker Kontrollmoment Gransknings-aktiviteter Start-
datum 

Slut-
datum 

 Kommunövergripande 
risk: Redovisning av 
representation 

Attest av representation Granskning av 
representations-
kostnader mm 

2022-01-
01 

2022-11-
30 

 Kommunövergripande 
risk: Bristande 
efterlevnad av 
semesterlagen 

Efterlevnad av 
semesterlagen 

Uppföljning av 
semesteravstämning 
- Granskas vid 
förvaltningar där 
föregående års 
granskning visat större 
brister. Om granskning 
INTE behövs 
- dokumentera varför, 
tex hänvisa till 
föregående års resultat. 

2022-01-
01 

2022-11-
30 

 Kommunövergripande 
risk: Processen för 
avslut av anställning 
säkerställer inte att 
alla behörigheter till 
system, lokaler och 
andra tillgångar 
avslutas. 

Kontroll vid avslut av 
anställning 

Granskning av avslut av 
behörigheter vid avslut 
av anställning (eller byte 
av tjänst) 

2022-01-
01 

2022-11-
30 

 Kommunövergripande 
risk: 
Debiteringsrutiner 

Debiteringsrutiner Uppföljning av 
debiteringsprocessen 

2022-01-
01 

2022-12-
30 

 Mottagande i 
Gymnasiesärskolan 

Utredning inför 
Gymnasiesärskolan 

Granskning av 
mottagna elever 

2022-01-
01 

2022-09-
30 

 Åtgärdsprogrammens 
kvalitet 

Åtgärdsprogrammens 
kvalitet 

Granskning av 
åtgärdsprogrammens 
kvalitet 

2021-01-
01 

2021-10-
15 

 Kommunövergripande 
risk: Inköp 
(granskning 
begränsas till belopp 
över 100.000:-) 

Beställningsgodkännande Granskning av att 
genomförda inköp följer 
inköpsprocessen och 
gällande styrdokument 

2022-01-
01 

2022-11-
30 

 Kommunövergripande 
risk: Bristande 
hantering av 
delegationsbeslut 

Delegeringsrutin Granskning av 
delegeringsbeslut 

2022-01-
01 

2022-11-
30 
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  Risker Kontrollmoment Gransknings-aktiviteter Start-
datum 

Slut-
datum 

 Kommunövergripande 
risk: 
Informationsöverförin
g till tredje land 

Följsamhet till lagstiftning 
avseende integritetsskydd 
och Schrems II-målet 
(överföring av 
personinformation till 
terdjeland med 
massövervakningslagstiftnin
g).Efterlevnad till rutin för 
informationsklassificering. 

Inventering av 
behandling av 
personinformation som 
omfattar 
tredjelandsöverföring 

2022-01-
01 

2022-11-
30 

 Bristande underlag för 
beslut i individutskott 

Kontroll av handlingar till 
individutskott 

Granskning av 
handlingar till 
individutskott 

2022-01-
01 

2022-10-
31 

 Personer med 
skyddad identitet 

Kontroll av personer med 
skyddad identitet 

Granskning av att 
personer med skyddad 
identitet i våra 
verksamhetssystem 
hanteras enligt rutin 

2021-01-
01 

2021-10-
31 

 Utdrag från 
belastningsregister 
före anställning 

Kontroll av utdrag ur 
belastningsregistret 

Granskning av utdrag ur 
belastningsregistret 

2021-01-
01 

2021-10-
31 

 Felaktiga 
utbetalningar 
ekonomiskt bistånd 

Stickprov av dagliga 
utbetalningar ekonomiskt 
bistånd 

Kontroll av 
utbetalningar 
ekonomiskt bistånd 

2021-01-
01 

2021-12-
31 

 Kommunövergripande 
risk: Risk för 
anhopning/bristande 
leveranser avseende 
nämndernas uppdrag 
med anledning av 
Coronapandemin 

Verksamhetsuppföljning Uppföljning av ledning 
och styrning 

2022-01-
01 

2022-11-
30 

 Bristande 
barnkonsekvensanaly
s vid TAK-placeringar 

Avstämning 
barnkonsekvensanalys inför 
beslut 

Stickprov 
barnkonsekvensanalys 

2022-01-
01 

2022-10-
31 

För de kommungemensamma risker som ska granskas planerar kommunledningskontorets specialister hur 
granskningen ska utföras och motsvarande funktioner på Gymnasium & Arbetsmarknad tar ansvar för att 
granskningen blir utförd. 

För de verksamhetsspecifika riskerna genomförs granskningen i enlighet med planen. 

Självskattning av förvaltningens arbete med Intern kontroll är planerad att genomföras i Ledningsgruppen för 
Gymnasium & Arbetsmarknad i april månad. 

6.2 Uppföljning av granskning och åtgärder 
Utifrån nämndens årshjul för strategisk planering och uppföljning genomför nämnden ordinarie 
kvalitetsuppföljning av sina ansvarsområden. Omfattande granskning av upphandlade utförare inom 
vuxenutbildningen genomförs systematiskt. Skollagen reglerar att huvudmannen det vill säga nämnden ska 
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete med inriktning mot de nationella målen för utbildningarna och som ska 



Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad  Kungsbacka kommun 
Intern kontrollplan 2022 
 

   

 17 

dokumenteras. Samma reglering gäller även på skolenhetsnivå. Varje rektor ska bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete. 

För nämndens verksamheter som omfattas av socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem, 
SOSFS2011:9, ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas. Det rör ansvarsområdena försörjningsstöd och 
övrigt ekonomiskt bistånd samt vård av unga för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men 
inte 21 år (unga asylsökande). 

Nämndens årshjul ska säkerställa att nämnden får till sig en större uppföljning av sina övergripande 
ansvarsområden samt anmälningar om kränkningar. Månadsvis uppföljning genomförs kring ekonomiskt 
bistånd och arbetsmarknadsprocessen, samt fördjupad analys varje kvartal. 

  

6.3 Granskning av privata utförare 2022 
Kompetenscentrum - Enheten för Vuxnas lärande genomför kvalitetsgranskningar av upphandlad 
vuxenutbildning. Syftet med kvalitetsgranskningen är att följa upp hur väl utbildningsanordnaren uppfyller 
ställda krav i tecknat ramavtal. Detta i ledet att förbättra vuxenutbildningen utifrån elevens bästa, för att nå 
uppsatta mål samt för att följa omvärldens förändringar. 

Vuxnas lärandes granskningsarbete innefattar granskningsmöten med skolledning, lärare och administrativ 
personal. I granskningen analyseras material från granskningsmöten, två elevenkäter, avvikelserapporter, samt 
avbrotts- och betygsstatistik samt eventuella elevklagomål. Detta sammantaget sammanställts sedan i en 
återföringsrapport. Därefter genomförs ett återföringsmöte. Mötet ska leda till dialog och 
verksamhetsutveckling, samt leda till en eventuell åtgärdsplan som följs upp vid nästa kvalitetsgranskning. Efter 
återföringsmötet revideras återföringsrapporten och en slutrapport skrivs. Grundat på slutrapporten upprättar 
utbildningsanordnaren en åtgärdsplan, gällande de punkter som behöver åtgärdas under kommande år. 

Enheten för Vuxnas lärande sammanställer även en rapport för helheten som delges nämnden. 

6.4 Granskning av avtalssamverkan 2022 
Avtalssamverkan genom 9 kap. 37 § kommunallagen som nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar 
för tillsammans med Individ & Familjeomsorg sker genom socialjouren med Göteborgs stad social 
resursförvaltning. Socialjouren åtar sig att för Kungsbacka kommuns räkning tillhandahålla socialjour med stöd 
av socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lag om vård av missbrukare i 
vissa fall. Avtalet förlängs ett år i taget och följs upp i samband med att det förlängs. 

6.5 Annan granskning 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarsområde är kopplat till tre tillsynsmyndigheter, 
Skolinspektionen, Yrkeshögskolemyndigheten samt Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). 

Skolinspektionen genomförde våren 2021 en tematisk kvalitetsgranskning kring strategisk 
kompetensutveckling, I urvalet tittade man på hur huvudmannen och en utvald skolenhet, Enhet 3 på 
Aranäsgymnasiet säkerställer strategisk kompetensutveckling. I granskningen ingår två områden; skolans och 
huvudmannens arbete. För varje område bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög 
utsträckning, i flera delar men utvecklingsområden finns eller i låg utsträckning. Skolinspektionen bedömer att 
skolan i hög utsträckning har ett strategiskt arbete med lärares kompetensutveckling. Skolinspektionen bedömer 
att huvudmannen i hög utsträckning stödjer och främjar lärarnas 
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IVO har under 2021 avslutat den granskning som berör handläggning av ekonomiskt bistånd i Kungsbacka. Av 
beslutet framgår att IVO förelägger nämnden att vidta åtgärder för att utreda enskildas behov i tillräcklig 
omfattning samt beakta och dokumentera barnperspektivet i utredningar. Nämnden ska under oktober månad 
2021 inkomma med redovisning av vidtagna åtgärder till IVO. 

IVO har även meddelat att de kommer genomföra en tillsyn under november 2021 på Bukärr stödboende utifrån 
deras uppdrag att minst årligen inspektera stödboenden där det bor barn och unga.  

Revisionen genomför dialog med nämndens presidium som en del av den grundläggande granskningen. 
Under2021 har Gymnasium & Arbetsmarknad omfattats av Granskning av interna kontroller kopplade till risken 
för kvalificerade välfärdsbrott. I övrigt omfattats nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av några 
fördjupade granskningar i kommunrevisionens revisionsplan för 2021 som sträcker sig in i 2022. 



 

 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

Utredning – behandling av personuppgifter inom 

uppföljning av socialtjänstens verksamhet 

 

Bakgrund och rättslig reglering 

De målgrupper som söker sig till socialtjänsten är i en utsatt position. Av den anledningen är både sekretess 
och hur personuppgifter får behandlas strikt reglerat. För att kunna göra uppföljningar inom 
verksamhetsområdet och till exempel ta ut nyckeltal är det främst nedanstående regleringar som är 
tillämpbara. 

 Socialtjänstlagen (2001:453) 
 Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten med tillhörande förordning 

(2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 
 Allmänna Dataskydds förordningen EU 2016/679 

Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom 

socialtjänsten 

6 §   Personuppgifter får behandlas bara om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom 
socialtjänsten skall kunna utföras. 
 
Personuppgifter får även behandlas för uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning. 
 
En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan behandling av uppgifter som är tillåten enligt denna 
lag. 

Personuppgifter som får behandlas 

7 §   Socialtjänsten får behandla 

   1. person- och samordningsnummer, 

   2. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter), samt 

   3. uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel 
eller administrativa frihetsberövanden. 

Personuppgifter enligt första stycket får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är 
nödvändiga för verksamheten. 

Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning under 
förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt. Lag (2018:440). 
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Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom 

socialtjänsten 

Förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten reglerar behandlingen av personuppgifter 
inom socialtjänsten för Statens institutionsstyrelse, kommunala myndigheter, privat verksamhet, 
Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen enligt lagen (2001:454) om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten. Det är 11-66 §§ som reglerar kommunal verksamhet. Av 11 § framgår 
vem som är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, av 12 § framgår 
för vilka ändamål personuppgifter får behandlas inom socialtjänsten och av 15 § framgår vilka sökbegrepp 
som får användas vid handläggning av ärenden eller sammanställning av uppgifter. 

Ändamålen för behandling av personuppgifter 

 
12 §   En kommunal myndighet får behandla personuppgifter för 

   1. handläggning av ärenden om bistånd och annat stöd samt genomförande av beslut om bistånd, 
stödinsatser, vård och behandling samt annan social service som följer av bestämmelserna i socialtjänstlagen 
(2001:453) och 2 kap. 7 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, 

   2. faderskapsutredningar, utredning om vårdnad av barn, adoptionsärenden samt annan verksamhet inom 
familjerätten som följer av bestämmelserna i föräldrabalken, 

   3. handläggning av ärenden och annan verksamhet som följer av bestämmelserna i lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 

   4. handläggning av ärenden om insatser och för särskilda uppgifter som följer av bestämmelserna i lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

   5. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, 

   6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt lagstiftning om mottagande av 
asylsökande m.fl., 

   7. handläggning av ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, 

   8. handläggning av ärenden och annan verksamhet inom socialtjänsten som utförs vid kommunal 
invandrarbyrå, 

   9. handläggning av ärenden som följer av bestämmelserna i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser 
om unga lagöverträdare och körkortsförordningen (1998:980), och 

   10. tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten. 

Vid handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade och som följer av 
bestämmelserna i körkortsförordningen får en kommunal myndighet inte behandla andra sådana känsliga 
personuppgifter som avses i 7 § första stycket 2 lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten än uppgifter som rör hälsa. 

Allmänna Dataskydds förordningen EU 2016/679 
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I artikel 9.1 i dataskyddsförordningen framgår vilka personuppgifter som räknas till känsliga 
personuppgifter, dessa är: 

 etniskt ursprung 
 politiska åsikter 
 religiös eller filosofisk övertygelse 
 medlemskap i en fackförening 
 hälsa 
 en persons sexualliv eller sexuella läggning 
 genetiska uppgifter 
 biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person. 

I dataskyddsförordningen kallas de här uppgifterna särskilda kategorier av personuppgifter. För att behandla 
personuppgifter som är känsliga krävs tillåtelse enligt nationell lagstiftning eller unionsrätt, annars är det inte 
tillåtet (se punkt 2). 

Av artikel 9.2 h framgår att känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig av skäl 
som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, bedömningen av en arbetstagares 
arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg 
eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras system, på grundval av 
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller enligt avtal med yrkesverksamma på hälsoområdet. 

Sammanfattande bedömning 
Personuppgifter som anger var en person är född, räknas in under kategorin känsliga personuppgifter. 
Behandling av känsliga personuppgifter regleras i artikel 9.2 dataskyddsförordningen. Av Lagen (2001:454) 
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten framgår att socialtjänsten får behandla sådana 
uppgifter med stöd av artikel 9.2h i dataskyddsförordningen. Vidare framgår att personuppgifter får 
behandlas bara om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras 
eller är nödvändiga för verksamheten och dess kvalitet. De ändamål för vilka personuppgifter får behandlas 
framgår av förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Till exempel vid 
handläggning av ärenden om bistånd.  

I förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns en bestämmelse (15 §) om 
sökbegrepp. Enligt den bestämmelsen får en kommunal myndighet bara använda uppgifter om namn eller 
uppgifter om person-, samordnings- eller ärendenummer som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i 
samband med sammanställningar. Det är således inte tillåtet att använda attribut såsom adress, kön eller 
medborgarskap som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter i ärendehanteringssystemet. 

Utifrån det uppdrag en socialnämnd har får således personuppgifter behandlas i den utsträckning ärendet 
kräver det. Det är inte nödvändigt för en socialnämnd att samla in uppgifter om var en person är född för att 
bedöma rätten till bistånd eller för verksamheten och dess kvalitet, om det av någon anledning inte utgör 
grund i ett ärende.  

Möjligheter i verksamhetssystemet Combine 

Den statistik som verksamhetssystemet kan ta fram är till exempel uppgift om de ärenden som inletts och 
avslutats samt beslut i ärendet. Detta görs genom olika rapporter som finns i Combine. För att i en sådan 
rapport få med uppgift om personen är utlandsfödd måste det på något sätt ”taggas” i ärendet. En sådan 

taggning är i dagsläget inte tekniskt möjlig. Anledningen till detta torde vara att det inte utgör grund i 
ärenden om ekonomiskt bistånd, åtminstone inte på regelbunden basis. Det är inte heller tillåtet att använda 
den typen av taggningar som sökbegrepp. Enda möjligheten att få ut den typen av information från 
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verksamhetssystemet är därför att det kommer med på de rapporter som systemet kan ta fram. Här hindras 
dock verksamheten dels utifrån en teknisk möjlighet, dels utifrån rättsliga förutsättningar. 

 

Möjlighet för andra myndigheter att ta fram statistik 

Liksom socialnämnden har till uppgift att bland annat handlägga och fatta beslut om bistånd kan 
myndigheters uppdrag skilja sig från varandra, till exempel har vissa myndigheter i uppgift att fram statistik. 
För myndigheter som har till uppgift att ta fram statistik kan ett statistiskt ändamål inom ramen för deras 
uppdrag föreligga. Detta innebär att myndigheter med uppdrag att ta fram statistik har andra rättsliga 
regleringar att förhålla sig till. Det är även skillnad, utifrån de uppdrag olika myndigheter har, hur den 
rättsliga regleringen är utformad, vilket uppdrag de har samt hur de inom ramen för sitt verksamhetsområde 
får behandla känsliga personuppgifter. Inom ramen för dessa rättsliga regleringar kan det föreligga möjlighet 
att ta fram statistik där känsliga personuppgifter förekommer, till exempel etniskt ursprung.    
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Körkortsstipendium på Vård- och omsorgsprogrammet 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner förslag om körkortsstipendium på Vård- och 
omsorgsprogrammet och ger förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta rutiner för hantering, 
samt fortsättningsvis rapportera hur detta erbjuds på Kungsbackas gymnasieskolor en gång per år.  

Sammanfattning av ärendet 
Inom några år väntas stora pensionsavgångar och vård- och omsorgsyrken, särskilt 
inom äldreomsorgen, kommer att ställas inför en situation där det blir allt svårare att rekrytera och 
bibehålla personal. Behovet är stort av att hitta nya sätt att rekrytera och att hitta strategier för att kunna 
rekrytera personal med rätt kompetens så att kommuner ska kunna fortsätta ge en bra och säker vård 
till sina brukare. Dessa utmaningar är i dagsläget en verklighet även i Kungsbacka kommun.   
  
Kungsbacka kommuns gymnasieskolor erbjuder Vård- och omsorgsprogrammet som är ett 
yrkesprogram och direkt efter utbildningen är eleven anställningsbar. Därutöver erbjuds ett antal olika 
varianter av lärlingsutbildningar. De senaste åren har Vård och omsorgsprogrammet och 
lärlingsutbildningarna haft svårt att attrahera nya elever. Utmaningen med kompetensförsörjning inom 
vård- och omsorgsyrken i kombination med att allt färre elever väljer att söka sig till dessa utbildningar 
är en trend som kräver samverkan över förvaltnings- och organisationsgränser för att bryta.   
  
I samarbete mellan olika aktörer som är aktiva inom Vård- och omsorgscollage har ett förslag 
utarbetats för att stärka kompetensförsörjning samt öka attraktivitet för vård- och 
omsorgsutbildningarna. Förslaget innebär att elever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun ges 
möjlighet att erhålla ett körkortsstipendium om de uppfyller givna kriterier. Stipendiet motsvarar 15 
000 kronor per elev.  
 
Ambitionen är att kostnaden för de årliga stipendierna ska fördelas mellan Gymnasium & 
Arbetsmarknad, Individ & Familjeomsorg samt Vård & Omsorg. Kostnaden uppskattas till ungefär 
300 000 per år. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-21 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad  

 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till kriterier för körkortstipendium VO Kungsbacka gymnasieskolor  
  
Elever på Vård- och omsorgsprogrammet samt på GLA (Gymnasial lärlingsanställning) som läser 
vård- och omsorg på Kungsbacka gymnasieskolor ges möjlighet att erhålla ett körkortsstipendium om 
de uppfyller nedan angivna kriterier. Stipendiet är på 15 000 kronor per elev.  
  
Kriterier för erhållande av körkortsstipendium  
  

 Eleven är folkbokförd i Kungsbacka kommun.  
 Eleven behöver nå en yrkesexamen (gymnasieexamen) under 3 år alternativt 4 år i de fall där 

rektor fattat beslut om ett fjärde år på gymnasiet.   
 Eleven behöver klara av att ta sitt körkort senast under samma kalenderår som eleven avlutar 

gymnasiestudierna. För elever som gått ett fjärde år krävs att de tar sitt körkort senast den dag 
de skrivs ut från gymnasieskolan.   

 Elev som erhåller körkortsstipendium ska under sin utbildning på gymnasiet ej ha omfattats av 
upprepade disciplinära åtgärder av allvarligare karaktär enligt 5 kap skollagen. Bedömning görs 
enskilt för varje elev.  

 Stipendium betalas ut efter uppvisande av erhållet B- körkort.  
  
Körkortsutbildningen bedrivs utanför skoltid. Körlektioner förläggs inte på lektionstid. 
Ledighetsansökan enligt gällande rutin lämnas in för de delar som sker dagtid riskettan, risktvåan 
(halkbanan), teoriprov och körprov.  
 
Första tillfället körkortstipendium delas ut är när vårterminen 2023 avslutas. 
 

 

 

Amra Salihovic  

Gymnasiechef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Organisation gymnasiet läsåret 2022/2023 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisad antagningsorganisation för  
gymnasieskolorna läsåret 2022/2023.  
 

ARANÄS  
Organisation lå 21/2

2  
Organisation lå 22/2

3  

IM 
programinrikta
t val - sökbart i 
grupp  

IM 
yrkesintroduktio
n - sökbart i 
grupp  

Bygg och 
anläggningsprogrammet  

32  32      

Barn och fritidsprogrammet  28  28  4    

Estetiska programmet  28  32      

International Baccalaureate IB  30  30      
Naturvetenskapsprogrammet  64  79      
Samhällsvetenskapsprogramme
t  

192  192      

Teknikprogrammet  128  128      
Vård och omsorgsprogrammet  28  24  4  4  

ELOF LINDÄLV          

Lärlingsprogrammet  64  64      
El och energiprogrammet  48  60      
Ekonomiprogrammet  160  160      
Fordons och 
transportprogrammet  

44  44      

Handels och 
administrationsprogrammet  

46  46  6    

Hotell och turismprogrammet  20  20  6    

Naturvetenskapsprogrammet  32  47      
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Restaurang och 
livsmedelsprogrammet  

14  16  4  6  

Teknikprogrammet  32        

BEDA HALLBERG          

Samhällsvetenskapsprogramme
t  

21  16  9    

          
 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden behöver senast i december varje år besluta om nästkommande läsårs utbud 
för gymnasieskolorna. I december öppnas antagningssystemet Indra och blivande 
gymnasieelever kan börja lägga in sina gymnasieval inför kommande höst. Nämnden ska därför 
fastställa utbudet, det vill säga vilka program och inriktningar som ska finnas på kommunens tre 
gymnasieskolor samt antal planerade platser per program.  
Ökningen med 15 platser per skola på Naturvetenskapsprogrammet beror på de nya inriktningarna 
inom det estetiska området.  
Introduktionsprogrammens utbud finns ej med i antagningsorganisationen så här tidigt 
på antagningsåret bortsett från sökbart programinriktat val.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-21 

Beslutet skickas till 
Gymnasieskolorna 

 

 

Amra Salihovic  

Gymnasiechef     
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Begäran om yttrande - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet 
(SOU 2021:69) 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner yttrande daterat den 14 oktober 2021 över 
Socialdepartementets remiss En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 
2021:69) och översänder det som sitt svar till kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har blivit inbjudna att lämna synpunkter som remissinstans över 
Socialdepartementets remiss En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 
2021:69). Kommunstyrelsen har bett nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad om ett yttrande.    

 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-20 

Yttrande över Socialdepartementets remiss: En sjukförsäkrings med prevention, rehabilitering och 
trygghet (SOU 2021:69), 2021-10-14 

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

Beskrivning av ärendet 
Utredningens uppdrag har haft tre delar: att se över regelverket för rätten till sjukersättning respektive 
aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, att underlätta arbete, studier, uppdrag med mera under 
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tid med sjukersättning och aktivitetsersättning samt att se över regelverket för förebyggande 
sjukpenning och rehabiliteringsersättning. 

 
Nedan listas övergripande olika förslag som ges i utredningen. 
 

Sjukersättning 

 Vid prövning av rätten till sjukersättning ska bedömning av arbetsförmåga göras i förhållande 
till samma arbetsmarknadsbegrepp som används vid prövning av rätt till sjukpenning. 

 Ett nytt varaktighetsbegrepp, ”överskådlig tid” ska införas. Begreppet, som ersätter kriteriet 

”stadigvarande”, betonar överskådligheten i varaktighetsbedömningen. Vid bedömningen av 

om arbetsförmågan är nedsatt under överskådlig tid ska inte beaktas tid längre än sjukersättning 
som längst kan utbetalas. 

 För rätt till sjukersättning ska det inte finnas några rehabiliteringsåtgärder som kan förväntas 
medföra att den försäkrade återfår arbetsförmågan. Vid denna bedömning ska endast beaktas 
sådana rehabiliteringsåtgärder där den försäkrade bedöms få eller återfå arbetsförmåga före den 
tidpunkt då sjukersättning inte längre kan utbetalas. Avseende beviskravet för bedömningen av 
om det finns återstående rehabiliteringsmöjligheter som kan ge eller återge den försäkrade 
arbetsförmåga är det för att sjukersättning ska kunna beviljas tillräckligt att det kan antas att det 
inte finns sådana rehabiliteringsmöjligheter. 

 Ett kodifierat beviskrav ska införas för prövningen av rätten till sjukersättning. Rätt till 
sjukersättning ska anses föreligga om det är sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt på sätt som 
krävs för rätt till ersättning. 

 Arbetsförmågan hos försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de 
inte längre kan få sjukersättning utbetald ska bedömas i förhållande till förvärvsarbete i en 
sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på 
arbetsmarknaden och som den försäkrade har erfarenhet av eller annat lämpligt arbete som är 
tillgängligt för den försäkrade. Vid bedömningen av om det finns återstående 
rehabiliteringsmöjligheter ska det bortses från sådana insatser som syftar till att den försäkrade 
ska kunna arbeta i ett arbete som han eller hon inte har tidigare erfarenhet av. 

 

Aktivitetsersättning 

 Vid prövning av rätten till sjukersättning ska bedömning av arbetsförmåga göras i förhållande 
till samma arbetsmarknadsbegrepp som används vid prövning av rätt till sjukpenning. 
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 Ett kodifierat beviskrav ska införas för prövningen av rätten till aktivitetsersättning. Rätt till 
aktivitetsersättning ska anses föreligga om det är sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt på sätt 
som föreskrivs. 

 

Förmåner vid rehabilitering 

 Förmånen förebyggande sjukpenning ska ersättas med en ny förmån som ska heta 
preventionsersättning. Preventionsersättningen ska bestå av preventionspenning och 
preventionsbidrag. Preventionspenning ska beviljas en försäkrad som gör inkomstförlust till 
följd av att han eller hon genomgår en förebyggande medicinsk eller arbetslivsinriktad 
behandlings- eller rehabiliteringsåtgärd i syfte att förebygga sjukdom, att förkorta sjukdomstid 
eller helt eller delvis förhindra försämring av arbetsförmåga. Preventionsersättning ska, utöver 
medicinsk behandling och rehabilitering, även kunna beviljas vid förebyggande 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar avgör gränsen för 
när en sådan åtgärd kan medföra rätt till preventionsersättning. Åtgärder som ryms inom 
arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöansvar ska inte kunna medföra rätt till 
preventionsersättning. Preventionsbidrag ska ersätta merkostnader som uppstår i samband med 
förebyggande behandling och rehabilitering för vilken preventionspenning kan beviljas.  

 Rehabiliteringspenning ska beviljas steglöst för inkomstförlust motsvarande den tidsåtgång 
som rehabiliteringen tar i anspråk. För att rehabiliteringspenning ska kunna beviljas krävs att en 
försäkrad har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. För insatser som överstiger 25 
procent är ersättningen steglös, motsvarande tidsåtgången för rehabiliteringsinsatsen. I det fall 
en person samtidigt har rätt till både rehabiliteringspenning och sjukpenning ska den försäkrade 
endast beviljas rehabiliteringspenning. Ersättningen ska i så fall motsvara den totala 
omfattningen av den försäkrades nedsatta arbetsförmåga.  

 Försäkringskassan ska se till att den försäkrades behov av rehabilitering är klarläggs snarast, 
men senast dag 60 i sjukfallet. 

 Försäkringskassan ges i uppdrag att sammanställa statistik över vilka insatser som ersätts med 
preventions- och rehabiliteringsersättning. 

 

 

 

Cynthia Runefjärd  

Förvaltningschef 
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Yttrande över Socialdepartementets remiss: En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad (nedan kallad nämnden) tillämpar inte de lagar och regler 
som reglerar om en person har rätt till sjuk- och aktivitetsersättning eller de olika ersättningarna som 
finns vid rehabilitering. Nämnden har därmed svårt att yttra sig över om utredningens förslag är 
adekvata och relevanta för att få till stånd en fungerande och mer förutsägbar sjukförsäkring eller 
eventuella tillämpningssvårigheter av lagstiftningen. Däremot kan nämndens verksamheter och 
målgrupper på olika sätt komma att påverkas av förändrad lagstiftning på området. Nämndens yttrande 
ska därför förstås mot bakgrund av vilka effekter förändrad lagstiftning på området kan ha utifrån 
nämndens uppdrag och för dess målgrupper. Utifrån detta perspektiv är nämndens bedömning att 
utredningens förslag i stort har en positiv inverkan.  
 
Nämnden instämmer därmed i huvudsak till utredningens förslag men vill särskilt lyfta fram några 
delar i avsnittet nedan.    
 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Sjukersättning 

Ett förändrat arbetsförmågebegrepp (8.1), varaktighetskrav (8.2) samt kravet på uttömda 
rehabiliteringsmöjligheter (8.3). 
Nämnden instämmer i utredningens bedömning att dessa förslag kommer ge effekt i form av att fler 
beviljas sjukersättning. Utifrån nämndens verksamhet för ekonomiskt bistånd bedöms detta innebära 
att vissa av de invånare som idag uppbär försörjningsstöd istället kan komma att bli föremål för 
sjukersättning. Detta i sin tur kan därför minska utgifterna för nämndens ekonomiska bistånd. 
Samtidigt är det positivt för de invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden och fastnat i långvarigt 
försörjningsstöd, men fått avslag på sjukersättning enligt nuvarande regler. I vissa fall kan individer få 
avslag från Försäkringskassan på grund av att det bedöms finnas arbetsförmåga, varaktighetskravet 
inte är uppfyllt eller att rehabiliteringsmöjligheterna inte anses uttömda medan Arbetsförmedlingen i 
sin tur gör bedömningen att arbetsförmåga saknas. I och med utredningens förslag skulle vissa av 
dessa invånare lättare kunna komma ifråga för sjukersättning, vilket på ett individuellt plan ökar 
individens möjlighet till en mer stabil ekonomi och samtidigt undgå den stigmatisering som 
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försörjningsstöd kan innebära. Från nämndens perspektiv skulle resurser då frigöras för att istället 
kunna läggas på arbetsmarknadsinsatser för andra målgrupper.   

Nämnden instämmer därför i utredningens lagda förslag om ovanstående ändringar. 

 

Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder (8.4) 
Utredningen föreslår en förändring av rätten till sjukersättning för personer som har som mest fem år 
kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald. Arbetsförmågan för 
dessa personer föreslås endast bedömas mot arbeten i yrken som de har erfarenhet av, samt andra 
lämpliga arbeten som är tillgängliga, inte mot alla arbeten som är normalt förekommande på 
arbetsmarknaden.  
 
Nämnden är positivt inställd till detta förslag eftersom det underlättar bedömningen av arbetsförmåga 
för denna målgrupp. För denna målgrupp är det i många fall svårt eller inte ens möjligt att ställa om till 
annat yrke. Det bedöms därför vara positivt för denna målgrupp att i högre utsträckning kunna få 
sjukersättning istället för att delta i, för individen, arbetsmarknadsinsatser där möjligheterna till 
framsteg är låga. För nämnden innebär det samtidigt att resurser i högre utsträckning kan riktas mot 
andra målgrupper där möjligheterna till återgång till arbetsmarknaden, åtminstone till någon del, 
bedöms vara högre. 
 
Nämnden instämmer därför i utredningens lagda förslag om sjukersättning till äldre i 
förvärvsarbetande ålder. 
 

Aktivitetsersättning 

Ett förändrat arbetsförmågebegrepp (12.1)  

Nämnden instämmer i utredningens bedömning att ett förändrat arbetsförmågebegrepp gör att det blir 
enklare att beviljas aktivitetsersättning jämfört med idag.  

Nämnden har uppmärksammat att yngre med funktionsnedsättning ofta befinner sig i en utsatt 
situation. Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd ökar dessutom för denna grupp. 
Problematiken består ofta i att Arbetsförmedlingen inte anser att personen har förmåga att klara ett 
arbete samtidigt som Försäkringskassan anser att personen har arbetsförmåga enligt reglerna för 
aktivitetsersättning. Denna målgrupp behöver då söka ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd, 
ibland i kombination med insatser enligt LSS, till exempel i form av daglig verksamhet. Detta leder till 
att gruppen drabbas hårt ekonomiskt samtidigt som de ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. I dessa 
fall kan sjuk- och aktivitetsersättning ge möjligheter till en mer stabil ekonomi utan de krav och den 
stigmatisering försörjningsstöd kan innebära. Vidare är ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd 
tänkt att vara ett tillfälligt stöd. Eftersom denna grupp befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden riskerar 
istället försörjningsstödet bli långvarigt samtidigt som det är svårt att ge andra insatser än daglig 
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verksamhet. Detta riskerar leda till än mer utsatthet och frustration för berörda personer, vilket riskerar 
underminera insatser för att förbättra arbetsförmågan.  

Nämnden instämmer därför i utredningens lagda förslag om ett förändrat arbetsförmågebegrepp. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2022 
 

Förslag till beslut  
Interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskola och gymnasiesärskola mellan GR-kommunerna 
2022 fastställs enligt förslag från Göteborgsregionens kommunalförbund, daterad 2020-08-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genom 
Gymnasieekonomnätverket bestående av gymnasieekonomer som i samverkan med 
medlemskommunerna arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under 
läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader 
som introducerades då bygger på ett cykliskt tankesätt.  

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista indexeras istället för att 
omräknas då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla normalt läge. Förslaget 
har därför sin utgångspunkt i bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019-2022. Totalt för år 
2022 är indexuppräkningen 2,074%. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-18 
Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2022 

Protokollsutdrag §304 Göteborgsregionens kommunalförbund 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 

 

Johan Ronner       Cynthia Runefjärd  

Controller      Förvaltningschef 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 304. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan kalenderåret 2022  

Diarienummer: 2021-00122 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut om förslag till 

interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 

Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2022. 

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 

gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram 

ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och 

gymnasiesärskolans kostnader som introducerades då bygger på ett cykliskt 

tankesätt. 

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista 

indexeras istället för att omräknas då pandemin påverkat både kostnader och 

intäkter till att inte spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i 

bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019-2022. Totalt för år 2022 är 

indexuppräkningen 2,074%. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola 

och gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Axel Josefson  

Ordförande 
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Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-08-27, diarienummer: 2021-00122 

En tredje rad om det behövs, annars ta bort den 

 

Förslag till interkommunal 
ersättning inom gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan år 2022 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna 

att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner 

kalenderåret 2022. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 

tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att omedelbart justera denna 

protokollsparagraf. 

Sammanfattning och bakgrund 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 

gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram 

ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och 

gymnasiesärskolans kostnader som introducerades då bygger på ett cykliskt 

tankesätt.  

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista 

indexeras istället för att omräknas då pandemin påverkat både kostnader och 

intäkter till att inte spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i 

bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019-2022. Totalt för år 2022 är 

indexuppräkningen 2,074%. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola 

och gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 
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Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-08-27, diarienummer: 2021-00122 

En tredje rad om det behövs, annars ta bort den 

 

   

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt     

Utbildningschef   

 

Skickas till 
Medlemskommunerna   
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom 

gymnasieskola och gymnasiesärskola 

 

Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den 

interkommunala ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. Den 

interkommunala prislistan är en förutsättning för det regionala samverkansavtalet. 

Prislistan syftar till att möjliggöra de åtaganden och möjligheter som det regionala 

samverkansavtalet medför.  

 

Det finns inget beslut om att den regionala IKE-modellen ska användas för bidrag 

till fristående gymnasieskola. 

Vad är syftet med prislistan och hur ska den användas? 

Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet 

och möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett 

enkelt och smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa 

bördan för respektive kommun som IKE medför utan ett reglerat pris. Ytterligare 

ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna 

för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan. 

 

Prislistan är avsedd och framtagen för att reglera IKE. Inom GR avser de ca 19 % 

(2020) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför 

hemkommunen. Prislistan är inte avsedd att reglera tilldelningen till de resterande 

81% (2020) av eleverna som inte omfattas av IKE. 

 

Prislistan för IKE är inte framtagen för att användas som resursfördelning till 

gymnasieskolan i respektive kommun. Det är upp till respektive kommun att 

avgöra om prislistan ska användas i något annat syfte än att reglera IKE.  

Hur används prislistan i GR kommunerna? 

Prislistan används inom samverkansområdet för att reglera de interkommunala 

ersättningarna mellan kommunerna i samverkansområdet. 

 

Det allra flesta GR kommuner har valt att använda prislistan som riktmärke för sin 

egen resursfördelning till gymnasieskolan. Kommunerna gör justeringar i 

förhållande till prislistan för att anpassa den till den egna kommunens resurser.  

Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen  

Den regionala prislistan för IKE beräknas från och med 2020 vartannat år och 

baseras på uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

tagits fram så att kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år 

räknas priset upp med index.   

 

Exempel: 

För ett ge en förenklad beskrivning av modellen utgår Gymnasieekonomnätverket i 

sin beräkning från ett gymnasieprogram, t.ex. samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

Programmet anordnas i åtta av GR kommunerna. Varje kommun har egna 

programkostnader för programmet utifrån elevunderlag, infrastruktur och en rad 

andra parametrar som påverkar kostnadsnivån. Vid beräkning av ett regionalt pris 

inom GR för programmet listas samtliga kommuner som anordnar programmet 

från den dyraste anordnaren till den billigaste. Den dyraste och billigaste 

anordnaren exkluderas sedan från listan om minst sju kommuner anordnar 

programmet.  

 

När den dyraste och billigaste anordnaren är exkluderad från listan beräknas en 

genomsnittskostnad utifrån resterande anordnares programkostnad för 

samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

En sammanfattande bild illustreras i 1.1 Analysmodellen – Beskrivning av 

modellen. 

 

När det är ett mellanliggande år, ett så kallat indexår, då räknas prislistan upp med 

aktuellt index. 

 

Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket, UC, årligen.  

Grundprinciperna för prislistan 

- Priset beräknas i normalfallet vartannat år from 2020. 

- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på 

gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 

- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det 

genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor 

inverkan på genomsnittspriset. 

Det finns två undantag till denna princip: 

- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort 

eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare. 

- Göteborg är på grund av sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är 

dyrast eller billigast. 

Mellanliggande år justeras priset med följande index: 

- KPI 

- Nominell ränta 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

- Arbetsgivaravgifter 

- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKR:s 

cirkulär för övrig personal i skolan) 

Hur kan GR-kommunerna påverka priset? 

Prislistan sammanställs som summan av medlemskommunernas kostnader för 

respektive gymnasieprogram. Kostnaderna är utifrån respektive kommuns 

årsbokslut. Detta innebär att en stor del av prislistan är baserad på faktiska 

kostnader. Följande påverkansmöjligheter finns: 

 

Kommun: Samverkansavtalet bygger på att varje kommun beslutar om sin egen 

gymnasieskola. Detta gäller investeringar, utbud, politiska prioriteringar, 

finansiering, et cetera. Påverkansmöjligheter i kommunen finns dels i den löpande 

verksamheten och dels på förvaltningsnivå och kommunnivå utifrån större 

satsningar eller neddragningar inom gymnasieskolan. Alla beslut som tas på 

kommunnivå och som påverkar kostnadsnivån kan ge genomslag på den regionala 

prislistan.  

 

Region: Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket, UC, 

årligen. UC enas om att rekommendera nivån på eventuella rationaliseringar. 

Historiskt har UC rekommenderat rationaliseringar enligt följande: 

 

2013  - 0,54 % 

2014  - 0,50 % 

2015  - 0.25 % 

2016  Ingen generell rationalisering 

2017  - 0,30 % 

2018  - 0,50 % 

2019  - 0,50 % 

2020  - 0,50 % 

2021  Ingen generell rationalisering 

2022  Ingen generell rationalisering 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

1.1 Analysmodell – Beskrivning av modellen 

Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom 

samverkansområdet GR. 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

Vilka instanser beslutar om prislistan? 

Gymnasieekonomnätverket tillika arbetsgruppen står för framtagning av förslag till 

prislista. Nätverket utgörs av ekonomer från respektive medlemskommun. 

Ordförande i nätverket är en av Utbildningschefsnätverket utsedd förvaltningschef, 

GR bistår med samordning. Nätverket/arbetsgruppen sammanträder 8-10 gånger 

per år.  

 

Kort beskrivning av beslutsprocessen enligt nedan: 

• Arbetsgruppen lämnar förslag om indexnivå till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Eventuella regionala rationaliseringar 

föreslås. 

• Arbetsgruppen lämnar förslag till prislista till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Rekommendation om beslut lämnas till 

Utbildningsgruppen. 

• Förslaget lämnas till Utbildningsgruppen – Rekommendation om beslut 

lämnas till Förbundsstyrelsen.  

• Förslaget lämnas till Förbundsstyrelsen- Rekommendation om beslut till 

medlemskommunerna.  

• Kommunerna beslutar i okt-nov och meddelar GR beslutet senast 30/11 

• Prislistan börjar gälla 1 januari.  

Analys 

Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan påverkas av flera parametrar, för att 

sammanfatta några: 

- Demografi 

- Konkurrens 

- Investeringar 

- Index 

- Löneutveckling 

 

Den demografiska utvecklingen påverkar IKE i allra högsta grad. Då priset 

beräknas (förenklat) som summan av gymnasieskolornas kostnader dividerat med 

antalet elever får den demografiska utvecklingen en stor inverkan på 

programpriset. I och med att den demografiska utvecklingen får stor påverkan på 

priset innebär det att även konkurrensen gentemot fristående verksamhet är en 

viktig aspekt då volymen påverkas. En större andel elever i fristående verksamhet 

innebär en lägre andel i den kommunala skolan och därmed en förändrad prisbild.  

 

I tider då det krävs stora investeringar inom gymnasieskolan påverkas priset, då 

den totala kostnaden ökar i form av årliga avskrivningar. Utvecklingen av 

uppräkningsindex är också en parameter som oftast driver upp priset, men ska 

också spegla den generella kostnadsutvecklingen i samhället och är ett naturligt 

verktyg i avtal för årliga prisjusteringar. 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

Personalkostnader utgör den största posten i prismodellen och därmed blir 

löneutvecklingen en viktig parameter som påverkar priset. Brist på personal och 

konkurrens om personal i kombination med den generella årliga löneutvecklingen 

bidrar till att kostnaderna ökar och därmed priset. 

 

Sammantaget har vi en komplex bild där ovanstående parametrar påverkar 

kostnadsutvecklingen och därmed priset. Vissa av parametrarna ovan hanteras av 

respektive kommun, andra är generella indexuppräkningar, direktiv från 

regeringen och ett resultat av regional samverkan kring det gemensamma utbudet.  
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Utbildningschefsnätverket – ärende X 

Prislista 2022 gällande interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, Göteborgsregionen 

Datum: 2021-06-18 

 

Prislista 2022  

Prislistan avser interkommunal ersättning inom samverkansavtalet för 

gymnasie- och gymnasiesärskolan, inklusive ersättning för skolmåltider.  

 

Prislistan för 2022 bygger på prislistan för 2021 samt indextillägg om 2,074 

Nationella program 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

BF  Barn- och fritidsprogrammet Gemensamt år 1   116 500 

    Fritid och hälsa   116 500 

    Pedagogiskt arbete 

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021; gäller år 
2 och 3 116 500 

    Socialt arbete 

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021; gäller år 
2 och 3 116 500 

    
Pedagogiskt och 
socialt arbete 

Ny inriktning från och 
med 1 juli 2021 116 500 

BA 
Bygg- och 
anläggningsprogrammet Gemensamt år 1   130 100 

    Anläggningsfordon   
Finns ej i 

GR 

    Husbyggnad   130 100 

    Mark och anläggning   130 100 

    Måleri   130 100 

    Plåtslageri   130 100 

EE El- och energiprogrammet Gemensamt år 1   119 600 

    Automation   119 600 

    
Dator- och 
kommunikationsteknik   119 600 

    Elteknik   119 600 

    Energiteknik   119 600 

EK Ekonomiprogrammet Gemensamt år 1   87 000 

    Ekonomi   87 000 

    Juridik   87 000 

ES Estetiska programmet Bild   107 200 

    Dans    121 400 

    Estetik och media   116 000 

    Musik    139 100 

    Teater   113 800 

FT 
Fordons- och 
transportprogrammet Gemensamt år 1   146 500 

    Godshantering 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2021 166 500 

    Karosseri och lack   156 900 

    
Lastbil och mobila 
maskiner   163 100 

    Personbil   155 400 

    Transport   198 400 
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Nationella program forts. 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

HA 
Handels- och 
administrationsprogrammet Gemensamt år 1 

Programmet byter namn 
till Försäljnings- och 
serviceprogrammet 1 juli 
2022 101 900 

    Administrativ service 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2022 101 900 

    Handel och service 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2021 101 900 

HV Hantverksprogrammet Finsnickeri   
Finns ej i 
GR 

    Florist   
Finns ej i 
GR 

    Frisör 

Inriktning byter namn 1 
juli 2021; gäller år 2 och 
3 113 000 

    
Frisör, barberare, hår- 
och makeupstylist  

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021 113 000 

    Textil design   139 700 

    Övriga hantverk 
Tillstånd ges av 
Skolverket 

Finns ej i 
GR 

HT Hotell- och turismprogrammet Gemensamt år 1 
Inriktningar tas bort 1 juli 
2021 106 500 

    Hotell och konferens 
Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 106 500 

    Turism och resor 
Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 106 500 

HU Humanistiska progrogrammet Gemensamt år 1   98 400 

    Kultur   98 400 

    Språk   98 400 

IN Industritekniska programmet 
Inriktning får börja år 
1   150 500 

    
Driftsäkerhet och 
underhållsteknik   150 500 

    Processteknik   150 500 

    
Produkt- och 
maskinteknik   150 500 

    Svetsteknik   150 500 

NB Naturbruksprogrammet Djurvård Göteborgs pris 125 400 

    Inriktningar inom VGR 

Särskilt pris, 
samverkansavtal finns 
med 
Västragötalandsregionen   

NA Naturvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1   90 900 

    Naturvetenskap   90 900 

    
Naturvetenskap och 
samhälle   90 900 

    Profil Marinbiologi Särskilt pris (Öckerö) 154 000 

    Profil NA, IHGR Särskilt pris (Göteborg) 101 200 
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Nationella program forts. 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

RL 
Restaurang och 
livsmedelsprogrammet Gemensamt år 1   140 900 

    Bageri och konditori   140 900 

   
Färskvaror och 
delikatesser 

Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 140 900 

    Kök och servering    140 900 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1   87 100 

    Beteendevetenskap   87 100 

    
Medier, information 
och kommunikation   92 100 

    Samhällsvetenskap   87 100 

    
Profil Den seglande 
gymnasieskolan Särskilt pris (Öckerö) 183 900 

    Profil SA, IHGR Särskilt pris (Göteborg) 99 200 

TE Teknikprogrammet Gemensamt år 1   95 900 

    
Design och 
produktutveckling   95 900 

    
Informations- och 
medieteknik   95 900 

    Produktionsteknik   95 900 

    
Samhällsbyggande 
och miljö   95 900 

    Teknikvetenskap   95 900 

VF VVS- och fastighetsprogrammet Gemensamt år 1   128 500 

    Fastighet   128 500 

    
Kyl- och 
värmepumpsteknik   128 500 

    Ventilationsteknik  

Inriktning byter namn 1 
juli 2021; gäller år 2 och 
3 128 500 

    Ventilation 
Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021 128 500 

  VVS  128 500 

VO Vård- och omsorgsprogrammet   

Gäller samtliga 
årskurser, programmet 
har inga nationella 
inriktningar 106 200 

Regionalt sökbara programinriktade val och yrkesintroduktionsutbildningar 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Tillägg 2022 

IMV Introduktionsprogrammet 
Programinriktat val för 
grupp 

Programpris samt 
schablontillägg. 7 600 

IMY Introduktionsprogrammet 
Yrkesintroduktion för 
grupp 

Närmaste programpris 
samt schablontillägg. 16 200 

  
I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets 

belopp)   
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Övriga varianter av priser 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

IB International Baccalaureate      106 400 

          

  

Autismspektrum - gruppbaserad 
utbildning med olika 
programinnehåll (Göteborg)     236 000 

  

För elever som är 
individintegrerade på program 
gäller bilateral 
överenskommelse       

  Lärcentrum (Göteborg)   Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
17 200 kr/år 

  
Beda Hallbergs gymnasium 
(Kungsbacka)   Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
17 200 kr/år   

  Hörsel (Göteborg)   Bilaterala avtal   

          

  

Övrigt: I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat 
program, förlängd undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, 
ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs tillhörighet i 
gymnasiesärskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se 
www.goteborgsregionen.se/utbildning   

Särskilda varianter 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

BAHUSV 
Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

Husbyggnad 
(Göteborg) 

2020/2021 tom 
2023/2024 127 500 

Riksrekryterande särskilda varianter 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

RLKOTV0R 
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Kött/chark/styckning 
(Göteborg)  

2019/2020 beslut till och 
med åk 3 2024/2025 137 358 

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

SX Sjöfartsutbildning (Göteborg)    
Beslut 2019/2020 till och 
med åk 3 2024/2025 152 252 

SX 
Sjöfartsutbildning (Öckerö)  

  
Beslut 2019/2020 till och 
med åk 3 2024/2025 181 579 

FX 

Flygteknik - riksrekryterande 
utbildning     

Finns ej i 
GR 

Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

NANATOS Naturvetenskapsprogrammet 

Matematik 
(Hvitfeldtska gymn. 
Gbg)  Beslut till och med 2024.   

SASPAVS Samhällsvetenskapsprogrammet Engelska (IHGR Gbg)  Beslut till och med 2024.   
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Riksrekryterande estetisk spetsutbildning 

 Ersättning enligt SFS 2008:793, 9§ riksprislistan 

ESMUS0S Estetiska programmet 
Musik (Hvitfeldtska 
gymn. Gbg)  

 2020/2021 beslut om 
antagning tom 
2023/2024 145 000 

Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag. 

  Badminton (Göteborg)       

  Friidrott (Göteborg)       

  Handboll (Göteborg)       

  Segling (Lerum)       

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns.  

  
Lagidrott enligt rekommendation från SKR, uppräknat 
med GR-index. Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
15 400 kr/år 

  
Individuell idrott enligt rekommendation från SKR, 
uppräknat med GR-index. Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
18 500 kr/år 

  Alingsås: Fotboll, Handboll   

  

Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Boxning, Fotboll, Friidrott, Futsal, Fäktning, 
Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey, Konståkning, Orientering, Tennis, 
Truppgymnastik   

  Härryda: Innebandy   

  Kungsbacka: Fotboll, Handboll, Simning   

  Kungälv: Bandy, Handboll, Rodd   

  Lerum: Innebandy, Segling   

  Partille: Bowling, Fotboll, Handboll   

Gymnasiesärskoleutbildningar 

  Nationella program     323 300 

  
Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts 
genom avtal mellan respektive kommuner.    

Bilaterala 
avtal 

Övriga principer för prissättning 

  Lärlingsutbildning   
Program- respektive 
inriktningspris   

  
Program med särskild 
hörselprofil     

Bilaterala 
avtal 

  Rg-gymnasiet    

Programpris samt tillägg 
enligt förordning 
(SKOLFS 1992:44).   
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Bilaga 3, Beräkning av index för prislista 2022 

Utbildningschefsnätverket  

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

 

Beräkning av index för prislista 2022  

Beräkningen avser interkommunal ersättning för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan inom respektive samverkansavtal i Göteborgsregionen. 

Beräkningsförutsättningar för viktning av index    

Viktning av ingående indexdelar  

    2020  2021  2022 

Personalkostnader*  63%  63%  63% 

- lärare, 78%    

- övrig personal, 22%    

Övriga kostnader   36%  36%  36% 

Kapitalkostnader   1%  1%  1% 

Summa    100%  100%  100% 

 

*Inklusive aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället.    

Indexförutsättningar    

Uppdateringar inför 2022 Utfall  Prognos Prognos Källa 

2020  2021  2022 

Förändringsvärden  

Löneökningar  

- lärare    2,15%  2,07%  2,08% GR-kommuner 

- övrig personal   5,00% 1,70%  2,20%  SKR 21:12 

Arbetsgivaravgifter   1,00%  0,00% 0,00% SKR 20:37 

KPI     0,50% 1,20%  1,50%  SKR 21:12 

Internränta    0,00% -0,25% -0,25% SKR 21:11 

 

Totalvärden    

Arbetsgivaravgifter   40,15% 40,15% 40,15% 

Internränta    1,50%  1,25%  1,00% 

    

Generell rationalisering  -0,50% 0,00% 0,00% UC 

 

Index 

Innan korrigering   1,68%  1,68%  1,86% 

Korrigering för 2020      0,25% 

Korrigering för 2021      -0,04% 

 

Prislista index 2022      2,074% 

 

Kommentar: Indexförutsättningarna är viktade enligt ovan. Index för 2022 års 

prislista har i förslaget räknats upp med prognosticerade värden för 2022 samt 

korrigerats för förändring av indexuppräkningar för 2020 och 2021. 
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Bilaga 4, Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesär 

Utbildningschefsnätverket  

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

Rapport interkommunal ersättning inom 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

kalenderåret 2022 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola kalenderåret 2022, för de kommuner som ingår i GR-

området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 

Principer och omfattning  

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts av en av Utbildningschefs-

nätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av gymnasieekonomer, som i 

samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 

 

Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning 

av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades 

då, bygger på ett cykliskt tankesätt.  

 

Se även bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, vilken beskriver GR:s modell för IKE 

inom gymnasie- och gymnasiesärskola. 

Förslagets innehåll 

Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: 

• gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), 

gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3 

• gymnasiesärskolans nationella program 

• tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt 

rekommendation från SKR samt indexuppräkning 

• tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade 

individuella val, programinriktade val och gruppbaserade 

yrkesintroduktionsutbildningar 

• tillägg för lärcentrum och liknande utbildning 

• indexuppräkning 

• information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen 

för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt 

skolindex tillkommer för varje år de anordnas. 

 

I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger 

utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas av respektive GR-
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huvudman. Detta gäller också vissa introduktionsprogram inom 

gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan. 

Index 

Underlag för förslag till index från och med 2022-01-01 består av information 

från SKR via webb samt cirkulär, se bilaga 3. Lärarlöneutvecklingen har 

uppskattats av medlemskommunerna.  

 

Utbildningschefsnätverket föreslår att indexuppräkningen för 2022 inte 

justeras med en generell rationalisering. 

Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i avstämningstillfällen enligt gällande samverkansavtal för gymnasieskolan i 

Göteborgsregionen.  

 

Den interkommunala ersättningen sker månadsvis, där den kommun där 

eleven går den 15:e september har rätt till ersättning för eleven för juli och 

augusti från den kommun eleven var folkbokförd i juli och augusti. Detta gäller 

samtliga årskurser. 

Samverkansavtal för gymnasieskolan – ekonomisk 

reglering 

Samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 – 2022/2023 

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa 

gäller: 

 

• Prislista 

 

Tillägg till samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 - 2022/2023: 

 

• Nationellt godkänd idrottsutbildning 

• Studieavbrott eller byte av studieväg 

• Utökat program 

• Reducerat program 

• Förlängd undervisning 

• Programinriktat val 

• Yrkesintroduktion 

• Resor 

• Extra anpassningar och särskilt stöd 
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• Ersättning för modersmålsundervisning 

• Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till 

särskolan 

• Ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser kring gymnasieskolan 

• Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolknings-

prognoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år 

och 16-20 år. Trenden är att elevunderlaget i åldersgruppen 16-20 år 

ökar med 3 procent årligen under de kommande 5 åren, 2022 till 2026.  

• En något osäker del av ökningen i elevunderlaget beror på att gruppen 

nyanlända generellt är mer svårprognosticerad bland annat då gruppen 

tenderar att vara mer rörlig över landet, samt att även denna grupp 

påverkas av pandemin. Dock fortsätter gruppen att minska varje år 

sedan 2017. 

• Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för 

övergång till studier på nationellt program eller för övergång till 

arbetslivet.  

• Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till 

gymnasieskolan är fortsatt en viktig parameter. 

• Andelen elever som antas till en yrkesutbildning ökade något under 

2020.  

• Vid antagningen 2020 till år 1 omfattade yrkesprogrammen 24,8 % av 

elevgruppen och de högskoleförberedande programmen 75,2 %.  

• Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund 

av högre ingångslöner. Orsakerna är fortsatt ökad konkurrens om 

behöriga lärare.  

• Skollagens krav på att kommunerna skall ge eleven mer stöd har skärpts 

vilket kan medföra högre kostnader. 

• Den regionala rapporten om det gymnasiala utbudet är fortsatt 

användbar i det regionala samrådet kring utbildningsplanering. 

• Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapport 

från maj 2021 pandemins påverkan som ” Omställningen till 

distansundervisningen i gymnasieskolan och delar av grundskolan har 

inte haft någon större påverkan på kostnaderna på nationell nivå. 

Jämfört med verksamheternas budget har det varit övervägande högre 

kostnader än förväntat inom gymnasieskolan – en fjärdedel av 

kommunerna uppger negativ budgetavvikelse, medan hälften så många 
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uppger det motsatta. Slående är att nästan ingen kommun uppger att 

pandemin varit huvudorsaken bakom budgetavvikelserna, utan att det 

handlar om mer löpande frågor så som antalet elever, programval, 

ekonomistyrning och interkommunal ersättning.” 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan – 

ekonomisk reglering 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2019/2020 – 2022/2023  

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa 

gäller: 

• Prislista 

• Avstämningsdatum 

• Resor 

• Elever med specifika, individuella behov 

• Utbildning i kombination studier/idrott 

• Elev- och ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser kring gymnasiesärskolan 

Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund av 

högre ingångslöner. Orsakerna är fortsatt ökad konkurrens om behöriga lärare. 

Antalet antagna till gymnasiesärskolan minskade mellan 2019 och 2020.  

Uppdrag för Gymnasieekonomnätverket  

Uppdrag att ta fram underlag för avvikande priser. 

Gymnasieekonomnätverkets idé- och 

erfarenhetsutbyte  

Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring bland annat: 

• Resursskolor och andra utbildningar med avvikande kostnad 

• Skolmiljarden  

• Covid-19 och dess effekter 

• Måltidsersättning vid APL 

• ELIN 

• Effekter av nya inriktningar i gymnasieskolan 

• Utbudsrapporten 
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• Skolkort 

• SCB:s statistikstopp 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning år 2022 
 

Förslag till beslut i  
Priserna för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 fastställs enligt följande:  
• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset föreslås gälla 
för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,  
• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset föreslås 
gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,  
• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala förhandlingar 

mellan berörda kommuner,  
• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 kronor per poäng,  

• för elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda 

kommuner,  

• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:  
- Studieväg 1: 60 kronor per timme  

- Studieväg 2: 50 kronor per timme  
- Studieväg 3: 45 kronor per timme 

• priserna gäller under 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 avser de kurser inom 
kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom 
yrkesvux. De följer gängse prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning 
inom Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning på gymnasial 
nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning i svenska för invandrare.  

Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng för både 
grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och föreslås vara oförändrat. Enhetspriset 
föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel 
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undervisning för grundläggande kurser såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala 
yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar 

För grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett oförändrat enhetspris på 36 kronor per 
poäng under 2022.  

För elever inom Komvux som särskild utbildning föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar mellan 
berörda kommuner.  
Vidare föreslås för utbildning i svenska för invandrare ett enhetspris enligt nedan: 

- Studieväg 1: 60 kronor per timme (bilaterala förhandlingar år 2021) 
- Studieväg 2: 50 kronor per timme (56 kr per timme år 2021)  

- Studieväg 3: 45 kronor per timme (42 kr per timme år 2021) 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2021-05-31 ställt sig bakom förslaget. 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-10-18 

Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 
2022 

Protokollsutdrag § 180 Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 

 

 

Johan Ronner      Cynthia Runefjärd  

Controller     Förvaltningschef 
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vuxenutbildningen 
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Interkommunal ersättning 
(IKE) inom kommunal 
vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa 

priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 enligt bilaga 

daterad 2021-05-31 samt att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 

30 november 2021. 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det 

regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 

prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning 

i svenska för invandrare. 

 

Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng 

för både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och 

föreslås vara oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges 

både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för 

grundläggande kurser såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala 

yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala 

förhandlingar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning år 2022 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt     

Utbildningschef 

  

Skickas till  

Medlemskommunerna     
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Prislista för interkommunal 

ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning 2022 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det 

regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 

prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning 

i svenska för invandrare. 

 
Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng för 

både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och föreslås vara 

oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för grundläggande kurser 

såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala yrkeskurser och 

sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar. För 

elever inom Komvux som särskild utbildning föreslås oförändrat bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner. 

 

Nedan följer prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022: 

• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 

poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både 

genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett 

oförändrat enhetspris på 36 kronor per poäng, 

• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor 

per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både 

genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar 

tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett 

enhetspris på 36 kronor per poäng, 

• för elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt 

följande: 

Studieväg 1: 60 kronor per timme 

Studieväg 2: 50 kronor per timme 

Studieväg 3: 45 kronor per timme. 



Justeras:   1 (2) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 306. Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2022  

Diarienummer: 2021-00123 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 enligt bilaga daterad 2021-05-31  

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det 

regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 

prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning 

i svenska för invandrare. 

Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng 

för både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och 

föreslås vara oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges 

både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för 

grundläggande kurser såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala 

yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala 

förhandlingar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning år 2022 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Axel Josefson  

Ordförande 
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DELEGERINGSBESLUT 

 
Återrapportering av delegeringsbeslut 2021-11-10 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2021-10-01 - 2021-10-29. 

Sammanfattning 
Delegeringsärende Delegat/beslutsfattare Beslutsdatum Beslutets innehåll Ärende (Dnr) 

5.14 Dataskyddskontakt 2021-10-01 Utredning och beslut 
om åtgärder i ärende 
om 
personuppgiftsincident. 
 

2021-00216 

5.14 Dataskyddskontakt 2021-10-08 Utredning och beslut 
om åtgärder i ärende 
om 
personuppgiftsincident. 
 

2021-00233 

4.9.4 Nämndens ordförande 2021-10-21 Generella yttranden till 
tillsynsmyndighet, till 
exempel tillsyn och 
kvalitetsgranskning 

2018-00114 

5.12 Förvaltningschef 2021-10-21 Teckna avtal om 
personuppgiftsbiträdes 
behandling av 
personuppgifter för 
den personuppgifts- 
ansvariges räkning 

2021-00246 

4.10.1 Socialt ansvarig 
samordnare 

2021-10-28 Avsluta utredning 
enligt Lex Sarah med 
bedömning eller 
ställningstagande 

2021-00250 

7.7 Förvaltningschef 2021-10-05 Uppsägning på grund 
av arbetsbrist 
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